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บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 
3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2557 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทั้งหมด 13 เรื่อง 
แบ่งเป็น บทความวิจัย จำานวน 2 เรื่อง บทความวิทยานิพนธ์ จำานวน 11 เรื่อง ซึ่งกอง
บรรณาธกิารหวงัวา่บทความในวาสารเลม่นีจ้ะมคีวามนา่สนใจและเปน็แนวทางในการเขยีน
บทความสำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีทำาให้วารสารการบริหาร
และพัฒนาฉบับนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณทุกคำาติชมและคำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงการดำาเนิน
การจัดทำาวารสารจากท่านผู้อ่านทุกท่าน และกองบรรณาธิการพร้อมที่จะเปิดรับบรรดา 
นกัวชิาการ และนสิตินกัศกึษาทีต่อ้งการนำาเสนอผลงานวชิาการ ไมว่า่จะเปน็บทความทัว่ไป 
บทความวจิยั บทความวชิาการ หรอืบทวจิารณห์นงัสอื ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
มหาสารคามด้วยความยินดียิ่ง

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

กองบรรณาธิการ
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สารบัญ
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มัธยมศึกษา เขต 26 
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1 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เขตจังหวัดอีสานใต้ 
A Model of Good - Governance Administration of Small Schools 
Under the Office of Basic Educational Commission In the 
South - Esan Provinces

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์1 

Suthum Thummathassananon1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ (1) สรา้งรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั
ธรรมาภบิาลในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
จงัหวดัอสีานใต ้(2) เพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพของรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั
ธรรมาภบิาลในสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
จงัหวดัอสีานใต ้โดยดำาเนนิการวจิยัแบง่ออกเปน็ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้(1) ศกึษาเอกสารและงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานตามภารกิจงานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและหลกัธรรมาภิ
บาลและศกึษาสภาพการบรหิารสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพืน้ฐานเขตจงัหวดัอสีานใต ้โดยสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสถานศกึษาเลก็
เขตจังหวัดอีสานใต้ แล้วนำามาบูรณาการกำาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (2) การสร้าง
รปูแบบโดยนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้ตอนที ่1 มาเปน็แนวทางในการสรา้งเปน็รา่งรปู
แบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ (3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ ด้วยการจัดกลุ่มสนทนา (FocusGroup) ครั้งที่ 1 
โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสำานกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานเขตจังหวดัอสีานใต ้(4) ตรวจสอบประสทิธภิาพรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ 

โดยผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขตจงัหวดัอสีานใต ้(5) การตรวจสอบยนืยนัรปูแบบการบรหิาร
สถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลในสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้โดยการจัดกลุ่มสนทนา (FocusGroup) ครั้งที่ 2 โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ดังนี้

1.1 ดา้นการบรหิารวชิาการโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล ดงันี ้(1) หลักนติธิรรมประกอบ
ด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีจัดทำา
ระเบียบและแนวปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาและจัดทำาคู่มือและแนวทางในการวัด
และประเมินผลการศึกษา (2) หลักคุณธรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายและสอดแทรกในกลุ่มกลุ่มสาระการเรียน
รู้และทุกระดับชั้นเรียน (3) หลักความโปร่งใสประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาครู
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและร่วมจัดทำาโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมด้าน
วิชาการของนักเรียนอย่างชัดเจนจัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ (4) หลักการมีส่วน
รว่มประกอบดว้ยการให้คณะกรรมการสถานศกึษามสีว่นรว่มในการวางแผนการดำาเนนิงาน
ประเมนิผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน
ตามระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง (5) หลกัความ
รับผิดชอบประกอบด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และคำานึงถึงผลประโยชน์ท่ีเกิด
กับผู้เรียนเป็นสำาคัญครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 (6) หลักความคุ้มค่าประกอบ
ด้วยการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดกิจกรรมให้
กับนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องวิถีชีวิตในชุมชนและนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วิทยากรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

1.2 ด้านการบริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) หลักนิติธรรม
ประกอบด้วยการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีจัดทำาแผนการใช้งบประมาณตามภารกิจ
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งานทั้ง 4 งาน

(2) หลักคุณธรรมประกอบด้วยการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจงาน 4 งานโดย
คำานึงถึงผลประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำาคัญดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรูปของคณะ
กรรมการปลกูจติสำานกึใหกั้บบคุลากรในสถานศกึษาใหป้ฏบิตัตินโดยปราศจากการคอรปัชัน่
สรา้งวฒันธรรมในการทำางานของสถานศึกษา (3) หลกัความโปรง่ใสประกอบดว้ยการกำาหนด
โครงสรา้งระบบการบริหารงานงบประมาณผูร้บัผดิชอบและการดำาเนนิงานในรปูคณะกรรมการ
อย่างชัดเจนและเปิดเผย (4) หลักการมีส่วนร่วมประกอบด้วยการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีระบบการควบคุมดูแลและการบริหาร
สินทรัพย์อย่างเป็นระบบ (5) หลักความรับผิดชอบประกอบด้วยการมอบหมายให้มีผู้รับผิด
ชอบงานบรหิารงานงบประมาณและจดัทำาขอบขา่ยภารกจิงานอยา่งชดัเจนและใหผู้รั้บผดิชอบ
ศกึษาระเบยีบแนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารงบประมาณ (6) หลกัความคุม้คา่ประกอบดว้ยการ
จัดทำาแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือครุภัณฑ์คำานึงความคุ้ม
ค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

1.3 ด้านการบริหารบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลดังนี้ (1) หลักนิติธรรมประกอบ
ดว้ยการจดัโครงสรา้งการบรหิารงานบคุคลการมอบหมายภาระงานและจดัทำาขอบขา่ยภาระ
งานอย่างชัดเจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาการพัฒนาตนเองเพื่อให้
มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (2) หลักคุณธรรมประกอบด้วยการมอบหมายงานบุคลากรตามความ
สามารถความถนัดสนใจและประสบการณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกรอ
ย่างจัดเจนในรูปของคณะกรรมการและนำาผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบอย่างยุติธรรม (3) หลักความโปร่งใสประกอบด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจ
สอบได้เปิดเผยผลการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) หลักการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (5) หลักความรับผิดชอบประกอบด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบเม่ือเสร็จสิ้นในการดำาเนินงานบุคลากรทุกคนจัดทำา
รายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเม่ือสิ้นปีการศึกษา(6)หลักความคุ้มค่าประกอบด้วย
การวเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานตามงาน/โครงการ/กจิกรรมเพือ่เปน็ขอ้มลูในการวางแผนการ
ดำาเนินงานของสถานศกึษาในปกีารศกึษาตอ่ไปรายงานผลการเขา้รว่มประชมุอบรมสมัมนา
หรือการศึกษาดูงาน
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1.4 ด้านการบริหารทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) หลักนิติธรรมประกอบด้วย
การจัดโครงสร้างการบริหารตามขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาทั้ง 4 งานและกำาหนดผู้รับ
ผิดชอบในแต่ละงานอย่างจัดเจนจัดทำาคู่มือการบริหารงานของสถานศึกษาและแนวปฏิบัติตาม
ขอบขา่ยและภาระงานอยา่งชดัเจน (2) หลกัคณุธรรมประกอบดว้ยการตดิตามนกัเรยีนในวยัเรยีน
ของการศกึษาภาคบงัคบัใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้เรยีนทกุคนจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิในการพฒันาผูเ้รยีนอยา่ง
หลากหลายและเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการและวัยของผู้เรียน (3) หลักความโปร่งใส
ประกอบด้วยการรายงานข้อมูลในการทำาสำามะโนนักเรียนที่ถูกต้องรายงานข้อมูลทางการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันแจ้งวิสัยทัศน์พันธกิจ
เป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำาปีนโยบาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ (4) หลักการมีส่วนร่วมประกอบด้วยการ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆประสานงานกับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อส่ง
เสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา (5) หลักความรับผิดชอบประกอบด้วยการให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนงานด้านต่างๆแก่เครือข่ายการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างสม่ำาเสมอ (6) 
หลกัความคุม้คา่ประกอบดว้ยการพัฒนาระบบงานสารบรรณโดยการลดขัน้ตอนและนำาเทคโนโลยี
มาใชใ้นการบรหิารงานพฒันาการจัดทำาระบบขอ้มลูสารสนเทศและเชือ่มโยงเครอืขา่ยใชป้ระโยชน์
จากวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

2. การตรวจสอบประสิทธภิาพของรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขตจงัหวดัอสีานใต้
มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: รูปแบบ/การบริหารสถานศึกษา/หลักธรรมาภิบาล/สถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract

This research aims to (1) establish the management stylefor education based 
on the principles of good governance in small-sizedschools, under the Office of the 
Basic Education Commission in provinces of the southern part of Northeast region, 
(2) to determine the effectiveness of management style in education administration 
according to principles of good governance in small-sizedschools, under the Office of 
the Basic Education Commission at the province in Southernpart of Northeast region. 
The action research is divided into five steps: (1) The documents and related research 
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in the management of the mission of basic education and the principles of good 
governance, and study the administration of small-sizedschools under the Office 
of the Basic Education Commission at provincesinthe southernpart of Northeast 
region by interview the school administrators of small-sizedschools at provincesinthe 
southernpart of Northeast region. The data was integrated to define framework in 
the research. (2) The management pattern was established from studied data in 
step 1 as a guideline to set up a draft version of school administration according 
of to the principles of good governance in small-sizedschools at provincesinthe 
southernpart of Northeast region. (3) Determines the pattern of school admin-
istration according to the principles of good governance in small-sizedschools 
under the Office of Basic Education Commission at provincesinthe southernpart 
of Northeast region, with setting up of focus groups round 1 by educational 
administration experts and basic school administrators under the Office of Basic 
Education Commission at provincesinthe southernpart of Northeast region. (4) 
Monitor the performance of management pattern according to the principles of 
good governance in small-sizedschools under the Office of the Basic Education 
Commission at province in southern part of the Northeast region. (5) Monitor to 
confirm the pattern of educational administration according to the principles of 
good governance under the Office of Basic Education Commission at provinces 
in the southern part of Northeast region, with setting up a focus group round 2 
by the basic educational administration experts on small-sizedschools under the 
Office of Basic Commission at provinces in the southern part of Northeast region. 
The research results were found as follows:

1. The patterns of school administration by principles of good  
governance in small-sized schools under the Office of Basic Education  
Commission at provinces in the southern part of Northeast region are as follows:

1.1 Academic administration by using the principles of good governance  
as follows: (1) The rule of law consists of establishing a plan to improve the 
quality of education, annual action plan, preparation of regulations and the  
academic performance of schools, and preparation of manuals and guidelines 
on educational evaluation. (2) The rule of virtue consists of activities that promote 
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moral ethics and ethics to the learners and embedded in all groups learning and 
all levels of education. (3) Transparency includes school board, teachers, and 
parents participate in educational management and joint projects /activities to 
clearly promote student academic aspect, performing of academic performance 
standard. (4) Participation includes the participation of school board in the  
planning, implementation, and evaluation of school management. All stakeholders 
involved in the performing of the internal quality assurance system continuously.  
(5) Accountability include of activities that promote learning and taking into  
account the benefit to the learner. Teachers and those involved with cognition 
and education management according to the core curriculum of the Basic  
Education Act 2551. (6) Cost effectiveness consists of bringing the philosophy  
of sufficiency economyto use in educational administration and activities for  
student, arrangement of learning activities in consistent way of life in the  
community, and utilization of local knowledge or local lecturers to participate in 
the teaching and learning process.

1.2 The Budget Management by using the principles of good governance 
as follows: (1) The rule of law includes the preparation of annual operating plan, 
budget spending plan according to 4 missions. (2) Ethics consists of budget  
allocations on 4 missions by taking into account the benefits to the development  
of learners, the purchasing and hiring in form of commission, awareness for 
staff in schools to practice without corruption, creation of culture in school  
working. (3) Transparency includes determining of structured budget management 
system, budget responsibility, and operation of a committeeclearly and openly. 
(4) Participation consists of those who haveinvolved to participate in planning of 
budget spending, control system, taking care and systematically management 
of the assets. (5) Responsibilities include delegating the responsibility for budget  
management, set up scope and mission clearly, assign those who take  
responsibility to study regulations and generalpractice of budget management. 
(6) Cost effectiveness consists of the preparation of a budget plan focuses 
on works procurement, supplies or equipment hiring, taking into account the  
worthiness and maximum benefit.
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1.3 The human resource management by using the principles of good 
governance as follows: (1) The rule of law includes the structuring of personnel 
management, delegation of tasks and the scope of workloadclearly, personnel  
encouragement and supporting in educational development to get higher  
academic standing (2) Ethics consists of personnel assignment by ability, aptitude, 
and experience. Evaluate the personnel performance in form of commission and 
the taking evaluation results into consideration fairly. (3) Transparency contains  
certain rules and guidelines for remuneration and open opportunity for all  
parties to check. Disclose the results of operations to evaluate performance.  
(4) Participation includes an opportunity for the stakeholders involved toevaluatethe 
personnel management of educational institutions, evaluation of satisfaction in the 
performance of administrators by stakeholders. (5) Accountability includes reporting 
the performance of work / projects / activities that responsibility upon completion  
of operations. All personnel are responsible for reporting the performance at  
the end of the educational year. (6) Cost effectiveness consist of performance 
analysis of the work / project / activity for the planning process of the schools in 
the next academic year, report of the results from seminar attendees or field study.

1.4 General Management by using the principles of good governance 
as follows: (1) The rule of law include administrative structure to meets all four 
educational administration tasks and assign responsibility for each task, provide 
instruction in the administration of education and comply with the scope and  
workload clearly. (2) The rule of virtue consist in tracking the students of  
compulsory school age to provide educational services to all students, provide 
activities that promote the development of a variety of learners and age-appropriate 
activities to the development and age of the learner. (3) Transparency report 
contains correct information on student census, various educational information 
reporting to the relevant parties, information is accurate and current, the vision, 
mission, goals in education management, development plan for educational quality,  
annual operating plan,management policies of educational institutions related  
to related parties. (4) Participation includes the school board involvement in  
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management of educational institutions, activities of the institutions with the  
cooperation of the school board, parents, community organizations, private  
organizations, local governments and other agencies, coordination with  
educational network to promote the educational management.(5) Accountability 
includes collaboration and supporting of various educational network and education 
area regularly. (6) Cost effectiveness includes the development of documentation 
by reducing the process and the utilize technology used in the administration, 
development ofinformation system and networkingto take advantage of learning 
materials and buildings tomaximum benefits.

2. The monitoring on effectiveness of management style on education 
according to the principles of good governance in small-sizedschools under 
the Office of the Basic Education Commission at provinces of south part in the 
Northeast region as a whole are at the high level.

Keywords: Model, Educational administration, principles of good governance, 
small-sizedschool.

บทนำา

ประเทศไทยมคีวามตืน่ตวัสนใจเรือ่ง
ธรรมาภบิาลอยา่งมากโดยเฉพาะภายหลงัจาก
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 นอกจากนี้วิกฤต
เศรษฐกิจก็มีส่วนทำาให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ธรรมาภบิาลมมีากยิง่ขึน้เปน็ทีเ่ชือ่กนัวา่หาก
ประเทศไทยมกีารนำาหลักธรรมาภิบาลไปปรบั
ใชก้บัการปฏบิติังานภาคราชการเอกชนและ
ประชาชนแล้วจะทำาให้ประเทศมีการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดีและเกิดความเป็นธรรมใน
ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2546:1)

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเปน็การ
ศกึษาเพือ่ชวีติทีม่คีณุภาพของประชาชนชว่ย
ให้ประชาชนมีคุณธรรมในการดำารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและการ
ปฏิรูปการศึกษาให้มีการกระจายอำานาจให้
แกส่ถานศกึษาและดำาเนนิการบริหารจัดการ
ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและนำาการบริหาร
จัดการโรงเรียนเป็นฐาน (School–Based– 
Management) มาใช้
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ซ่ึงหลักการบริหารฐานโรงเรียน
สอดคล้องกบัหลกัการของธรรมาภบิาลเกอืบ
ทัง้หมดจงึเปน็การสอดรบักบัพระราชบญัญตัิ
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่พี.ศ.2546 (สมศกัดิ ์คงเทีย่ง. 2550:194) 
และการจัดการศึกษาจำาเป็นต้องอาศัยการ
บริหารจัดการสอดคล้องกันระหว่างหน่วย
งาน 3 ระดับ คือระดับกระทรวงระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศกึษาและระดบัสถานศกึษาในแตล่ะ
ระดับ ต่างมีบทบาทอำานาจหน้าที่แตกต่าง
กันระดับสถานศึกษา เป็นหน่วยการจัดการ
ศึกษาอยา่งแทจ้รงิเพราะคณุภาพการจดัการ
ศกึษาจะเปน็อยา่งไรอยูท่ีก่ารบรหิารจดัการ
ในระดบันีแ้ละการจัดการศกึษาทุกระดับตาม
แนวโนม้ในปจัจบุนัจำาเปน็ต้องอาศยัการบรหิาร
จดัการทีด่ซีึง่ทัว่ไปเรยีกวา่ “ธรรมาภบิาล” ซึง่
เปน็ระบบแนวทางการบรหิารจดัการทีไ่ดร้บั
การกล่าวถงึมากในปจัจบุนัการบรหิารจดัการ
ศึกษาจำาต้องดำาเนินการตามหลักการหรือ
แนวทางธรรมาภิบาล จึงจะเป็นการบริหาร
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาและ
ความต้องการในโลกยุคโลกาภิวัตน์นำาไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
หรือหน่วยงานและเป็นหลักประกันความ
สำาเร็จในการบริหารจัดการศึกษา (ธีระ รุญ
เจริญ. 2550:174)

คำาวา่ “ธรรมาภบิาล” ไดม้กีารกลา่ว
ถงึมากทีส่ดุในทกุวงการไมว่า่จะเปน็ภาครฐั
เอกชนและสื่อมวลชน เนื่องจากการบริหาร
บา้นเมืองในยคุทีผ่่านมายงัขาดประสทิธภิาพ
ไรป้ระสทิธผิลทำาใหก้ระแสสงัคมตอ้งการใหม้ี

การพฒันาสงัคมใหเ้กดิความมัน่คงเปน็ธรรม
ตลอดจนใหม้กีารพฒันาอยา่งยัง่ยนืและไดม้ี
การเรยีกรอ้งเพือ่การมสีว่นรว่มของประชาชน
ตอ่การบรหิารกิจการของฝ่ายบรหิารมากขึน้
อยา่งรวดเรว็ความตอ้งการนำาเอาหลกัธรรม
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารภาครัฐจึงกลาย
เปน็ความตอ้งการในทีส่ดุ (นฤมล ทบัจมุพล.
2546:59-61)

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือสรา้งรปูแบบการบรหิารสถาน
ศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล ในสถานศกึษา
ขนาดเลก็สงักัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้

2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธร
รมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเขตจังหวัดอีสานใต้

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยคร้ังนีม้ขีอบเขตการวิจัยดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวจัิยครัง้น้ีเปน็การสรา้งรปูแบบการ
บรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลใน
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเขตจังหวัด
อีสานใต้ โดยการนำาขอบข่ายและภารกิจ
การบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 
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ด้านได้แก่ 1) การบริหารวิชาการ 2) การ
บริหารงบประมาณ3)การบริหารงานบุคคล
และ4)การบริหารทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 6 หลกัการเปน็องคป์ระกอบสำาคญัไดแ้ก่ 
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลัก
ความโปรง่ใส ่4) หลกัการมสีว่นรว่ม 5) หลกั
ความรับผิดชอบและ 6) หลักความคุ้มค่า

2. ผูท้ีใ่หข้้อมลูในการวิจัยประกอบดว้ย

2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาสภาพ
การบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษาขนาดเล็กตามขอบข่ายและ
ภารกจิการบรหิารของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยผูท้รงคณุวฒุ ิไดแ้กผู่บ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานสถานศึกษาขนาดเล็กเขตจังหวดั
อีสานใต้จำานวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
การเลอืกแบบเจาะจง (PurposiveSampling)

2.2 ผูใ้หข้อ้มลูในการตรวจสอบคุณภาพ
ของรปูแบบการบริหารสถานศกึษาตามหลกั
ธรรมาภบิาล ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกดั
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เขตจงัหวดัอสีานใต ้โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
บริหารการศึกษาและด้านการบริหารสถาน
ศกึษา ดา้นวิชาการบริหารศึกษา จำานวน10 
คน การเลอืกผูเ้ชีย่วชาญใชว้ธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง (PurposiveSampling) 

2.3 ผู้ที่ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ 

ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสถานศกึษาขนาดเลก็
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้จำานวน 1,801 
คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ผู้
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษา
ขนาดเลก็สงักัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐานเขตจงัหวัดอสีานใตจ้ำานวน 
317 คน

2.4 ผู้ที่ให้ข้อมูลในการวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบยืนยันรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขนาดเลก็สงักัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ โดยผู้
เชีย่วชาญด้านการบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน จำานวน 10คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง(PurposiveSampling) 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัความ
เปน็ไปไดข้องรปูแบบการบรหิารสถานศกึษา
ตามหลกัธรรมาภบิาลในสถานศกึษาขนาดเลก็
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเขตจงัหวดัอสีานใตใ้น 4 ดา้น ไดแ้ก ่
1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบ
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ประมาณ 3) การบริหารงานบุคคลและ 4) 
การบริหารทั่วไปและในแต่ละด้านประกอบ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 หลักการได้แก่ 1) 
หลกันติธิรรม 2) หลกัคณุธรรม 3) หลกัความ
โปรง่ใส ่4) หลกัการมสีว่นรว่ม 5) หลกัความ
รับผิดชอบและ 6) หลักความคุ้มค่า

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั(RatingScale)

การเก็บรวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ถงึผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาของสถานศกึษาทีเ่ปน็กลุม่ตวัอย่างใน
การเก็บรวมรวมข้อมูล

การจัดกระทำาและการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผูวิ้จัยนำาแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์มา
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
สำาเร็จรูป ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามวเิคราะหโ์ดยใชค้า่ความถีแ่ละ
ค่าร้อยละ

ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัความ
เปน็ไปไดข้องรปูแบบการบรหิารสถานศกึษา
ตามหลกัธรรมาภบิาลในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเขตจงัหวดัอสีานใตใ้น 4 ดา้น ไดแ้ก ่

1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบ
ประมาณ 3) การบริหารงานบุคคลและ 4) 
การบริหารทั่วไปและในแต่ละด้านประกอบ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 หลักการ ได้แก่ 
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลัก
ความโปรง่ใส ่4) หลกัการมสีว่นรว่ม 5) หลกั
ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะและความคดิ
เหน็เพิม่เตมิผูว้จิยัวเิคราะหโ์ดยการวเิคราะห์
เนือ้หา(Content Analysis)ในแตล่ะดา้นและ
กำาหนดการตรวจสอบประสทิธภิาพของรูปแบบ
การบริหารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล 
ในสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัด
อีสานใต้ โดยกำาหนดเกณฑ์ความเป็นไปได้
ในการปฏบิตัใินแตล่ะขอ้ตัง้แตร่ะดบัมากขึน้
ไปหรือค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริญาณโดย
ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic  
Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย 

พบว่า ได้รูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดอีสานใต้ ดังนี้
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1. ด้านการบรหิารวชิาการ ตามหลกั
ธรรมาภิบาล มีแนวทางในการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้

1.1 หลกันติิธรรม ประกอบดว้ย การ
จดัทำาแผนพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาจดั
ทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จัดทำา
หลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
สอดคล้องกับท้องถ่ินหรือบริบทของสถาน
ศึกษา จัดทำาระเบียบและแนวปฏิบัติงาน
วชิาการของสถานศกึษา และจดัทำาคูม่อืและ
แนวทางในการวดัและประเมนิผลการศกึษา

1.2 หลกัคณุธรรม ประกอบดว้ย การ
จดักิจกรรมทีส่ง่เสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม
ใหก้บัผู้เรยีนอย่างหลากหลายและสอดแทรก
ในกลุม่กลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละทกุระดบัชัน้
เรียนวัดและประเมินผลทางการเรียนของผู้
เรียนด้วยเครื่องมอืและวธิีการทดสอบอย่าง
หลากหลายและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยความยุติธรรม จัดหาสื่อ นวัตกรรมให้
เพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และครู
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

1.3 หลกัความโปรง่ใส ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา และร่วมจัดทำา
โครงการ/กจิกรรมในการส่งเสริมด้านวิชาการ
ของนกัเรยีนอยา่งชัดเจน จัดทำามาตรฐานการ

ปฏบิตังิานวชิาการ ตวับง่ชีค้วามสำาเรจ็และทกุ
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในความ
สำาเรจ็หรอืความลม้เหลวในการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาในงานวิชาการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง และแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การร่วมพิจาณาคัดเลือกและจัดหาหนังสือ
แบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 
ปีอย่างคุณภาพ 

1.4 หลักการมีส่วนร่วม ประกอบ
ดว้ย การใหค้ณะกรรมการสถานศกึษามสีว่น
รว่มในการวางแผน การดำาเนนิงาน ประเมนิ
ผลการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานตาม
ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
อยา่งเปน็ระบบ และตอ่เนือ่งและใหเ้ปน็สว่น
หนึ่งของการบริหารสถานศึกษา จัดทำาแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัจจบุนัและปัญหาในการจดัการศกึษา และ
รว่มวางแผนในการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ของสถานศกึษา ประเมนิความพงึพอใจของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งเปน็ระบบ
และต่อเนื่อง

1.5 หลักความรับผิดชอบ ประกอบ
ดว้ย การจดักิจกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละ
คำานึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจและจัดการศึกษาตามหลักสูตร
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แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551และรว่มจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาตาม
ความตอ้งการของสถานศกึษาและทอ้งถิน่ สง่
เสรมิและสนบัสนนุดา้นงบประมาณแกค่รใูน
การจัดทำา จัดหาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียนอยา่งหลากหลาย เพียงพอกบั
ความตอ้งการของนกัเรยีน และจดัการเรยีนรู้
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั สง่เสรมิความรู ้ความ
สามารถของนักเรียนในการพัฒนาทักษะใน
ดา้นตา่งๆ จัดบรรยากาศในสถานศกึษาท่ีสง่
เสรมิและเอือ้ตอ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนทัง้ใน
ห้องและนอกห้องเรียน

1.6 หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 
การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องวิถีชีวิตในชุมชน และนำา
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืวทิยากรทอ้งถิน่มสีว่น
รว่มในการจดัการเรยีนการสอน สถานศกึษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา

2. ด้านการบริหารงบประมาณ ตาม
หลักธรรมาภิบาล มีแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้

2.1 หลักนิติธรรม ประกอบด้วย 
การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี ประจำา
ปีงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร จัดทำา
แผนการใช้งบประมาณตามภารกิจงานทั้ง 
4 งานและกำาหนดผูร้บัผดิชอบ จดัทำาปฏิทนิ
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ดำาเนนิการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง ตามระเบยีบและแนวปฎบิตัอิยา่งถกู
ต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 หลกัคุณธรรมประกอบดว้ย การ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจงาน 4 งาน 
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้
เรียนเป็นสำาคัญ ดำาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรูปของคณะกรรมการ ปลูกจิตสำานึกให้
กับบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติตนโดย
ปราศจากการคอรัปชั่น สร้างวัฒนธรรมใน
การทำางานของสถานศึกษา โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

2.3 หลกัความโปรง่ใส ประกอบดว้ย 
การกำาหนดโครงสรา้งระบบการบรหิารงานงบ
ประมาณ ผูร้บัผดิชอบ และการดำาเนนิงานใน
รปูคณะกรรมการอยา่งชดัเจนและเปดิเผย จดั
ทำาระบบการควบคมุภายใน อยา่งเปน็ระบบ 
รายงานการบรหิารงานดา้นงบประมาณ เปดิ
เผยใหผู้เ้กีย่วขอ้ง และรายงานใหส้าธารณชน
ทราบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2.4 หลกัการมสีว่นรว่ม ประกอบดว้ย 
การให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีระบบ
การควบคุม ดูแลและการบริหารสินทรัพย์ 
อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา
มสีว่นรว่มในการตรวจรบัพสัดแุละตรวจสอบ
การดำาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

2.5 หลักความรับผิดชอบ ประกอบ
ด้วย การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงาน
บริหารงานงบประมาณ และจัดทำาขอบข่าย
ภารกิจงานอย่างชัดเจน และให้ผู้รับผิดชอบ
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ศกึษาระเบยีบ แนวปฏิบตัด้ิานการบรหิารงบ
ประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำาระบบบัญชี
งานการเงนิ การพสัด ุท่ีถกูต้องตามระเบยีบ
และเป็นปัจจุบัน พร้อมรับการตรวจสอบได้
ตลอดเวลา จัดทำาข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
ข้อมูลของงบประมาณ และแหล่งสนับสนุน
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

2.6 หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 
การจัดทำาแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผล
งานการจดัซือ้ จดัจา้งพสัดหุรอืครภุณัฑ ์คำานึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ประเมินผลการ
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิเคราะห์ผล
การดำาเนนิงานเพือ่เปน็ขอ้มลูในการวางแผน
ในการบริหารงบประมาณต่อไป 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ตาม
หลักธรรมาภิบาล มีแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้

3.1 หลักนิติธรรม ประกอบด้วย 
การจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคล การ
มอบหมายภาระงานและจดัทำาขอบขา่ยภาระ
งานอย่างชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรในสถานศกึษาการพฒันาตนเองเพือ่
ใหม้วีทิยฐานะทีส่งูขึน้ จดัทำาคูม่อืการบรหิาร
งานบคุคล เกีย่วกบัมาตรฐานวิชาชพีทางการ
ศึกษา วินัยและการรักษาวินัย ระเบียบแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

3.2 หลกัคณุธรรม ประกอบดว้ย การ
มอบหมายงานบุคลากรตามความสามารถ 

ความถนัด สนใจและประสบการณ์ 
 ประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลกรอ
ย่างจัดเจน ในรูปของคณะกรรมการ และ
นำาผลการประเมนิมาประกอบการพจิารณา
ความดีความชอบอย่างยุติธรรมสร้างขวัญ
และกำาลงัใจใหก้ับบคุลากรและยกย่องเชดิชู
เกยีรตบิคุลากรทีม่ผีลงานดเีดน่ สง่เสรมิและ
สนบัสนนุใหบ้คุลากรเขา้รบัการอบรม สมัมนา 
ในการพัฒนางานตามงานรับผิดชอบ และมี
ระบบการดำาเนนิการทางวนิยัทีเ่หมาะสมและ
เป็นธรรม

3.3 หลักความโปร่งใส ประกอบ
ด้วย การกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาความดีความชอบและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
เปดิเผยผลการปฏิบตังิานในการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน

3.4 หลักการมีส่วนร่วม ประกอบ
ด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจในผล
การปฏบัิติงานของผู้บริหารสถานศกึษาจาก
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมวางแผน
ในการพฒันาบคุลากรของสถานศึกษา และ
ระบบการนเิทศภายในอยา่งกลัยาณมติร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ และการทำางานเป็นทีม

3.5 หลักความรับผิดชอบ ประกอบ
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ดว้ย การรายงานผลการปฏิบตังิานตามงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบเม่ือเสร็จสิ้น
ในการดำาเนินงาน บุคลากรทุกคนจัดทำา
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเม่ือ
สิ้นปีการศึกษา

3.6 หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการดำาเนินงานของสถานศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา หรือการศึกษาดู
งาน ให้ที่ประชุมทราบและดำาเนินการตาม
งานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาบุคลากร
โดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานและมกีารตดิตามผล
การพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอ

4. ด้านการบริหารทั่วไป ตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีแนวทางในการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้

4.1 หลักนิติธรรม ประกอบด้วย 
การจัดโครงสร้างการบริหารตามขอบข่าย
การบริหารงานสถานศึกษา ทั้ง 4 งานและ
กำาหนดผูร้บัผดิชอบในแตล่ะงานอยา่งจดัเจน 
คูม่อืการบรหิารงานของสถานศกึษาและแนว
ปฏบิตัติามขอบขา่ยและภาระงานอยา่งชดัเจน 
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
แผนปฏิบตังิานประจำาปี รายละเอยีดของงาน/
โครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ 
และผูร้บัผดิชอบ จดัทำาปฏทินิการปฏบิตังิาน
ของแต่ละงาน จัดทำามาตรฐานการปฏิบัติ
งานในแต่ละงานและกำาหนดตัวชี้วัด จัดทำา

สำามะโนนักเรียนที่มีข้อมูลถูกต้องและเป็น
ปจัจบุนั และมกีารรบันกัเรยีนโดยปฏบิตัติาม
ระเบยีบและนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร
อยา่งเครง่ครดั ปราศจากการทจุรติและเลอืก
ปฏบิตั ิและจดัทำาขอ้มลูสารสนเทศของสถาน
ศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

4.2 หลกัคณุธรรม ประกอบดว้ย การ
ตดิตามนกัเรยีนในวยัเรยีนของการศกึษาภาค
บังคับ ให้ผูเ้รียนไดเ้ข้าเรียนทกุคน จดักจิกรรม
ทีส่ง่เสรมิในการพฒันาผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย 
และเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
และวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
สมรรถนะในด้านตา่งๆและคณุลกัษณะอันพงึ
ประสงคต์ามทีห่ลกัสตูรตอ้งการ การลงโทษ
นกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์ปฏบิตัิ
ตามระเบยีบวา่ดว้ยการลงโทษนักเรียนอยา่ง
เครง่ครดั จดัสรรงบประมาณท่ีไดร้บัเพิม่เติม
จากรฐัเชน่ เงนิอดุหนนุปจัจยัพืน้ฐานสำาหรบั
นกัเรยีนยากจน เงนิอดุหนนุเรยีนฟร ีเรยีนด ี
15 ป ีอยา่งมคีณุภาพ ใหน้กัเรยีนไดร้บัสทิธิ
และโอกาสอย่างเท่าเทียมเสมอกัน

4.3 หลกัความโปรง่ใส ประกอบดว้ย 
การรายงานขอ้มลูในการทำาสำามะโนนกัเรยีน
ที่ถูกต้อง รายงานข้อมูลทางการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ข้อมูลมี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แจ้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำาปี นโยบายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รายงาน
ผลการพฒันาคุณภาพการศกึษาประจำาปใีห้
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ผูเ้กีย่วขอ้งและสาธารณชนทราบเปน็ประจำา
ทุกปี และ รายงานผลการดำาเนินงานของ
สถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั้งในสถาน
ศกึษา หนว่ยงานตน้สงักดัและหนว่ยงานอืน่ๆ

4.4 หลกัการมสีว่นรว่มประกอบดว้ย 
การใหค้ณะกรรมการสถานศกึษามสีว่นรว่ม
ในบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จดักจิกรรมของสถานศกึษาโดยความรว่มมอื
ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถาน
ศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ประสานงาน
กับเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
สนบัสนนุในการจดัการศกึษาประสานกบั ผู้
ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนว่ยงานอืน่ๆเพือ่ระดมทรพัยากรเพือ่
สนับสนุนการศึกษา และนำาภูมิปัญญาท้อง
ถ่ินหรอืวทิยากรทอ้งถิน่มามส่ีวนรว่มในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.5 หลักความรับผิดชอบ ประกอบ
ด้วย การให้ความร่วมมือและสนับสนุนงาน
ดา้นตา่งๆ แกเ่ครอืขา่ยการศกึษาและเขตพืน้ที่
การศึกษาอย่างสม่ำาเสมอ ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคเพื่อนำามากำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ใน
การพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนและให้
บริการชุมชนในด้านต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ
นำาเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารและจดัการ
ศึกษา  

4.6 หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 
การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โดยการลด
ขัน้ตอนและนำาเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิาร
งาน พฒันาการจดัทำาระบบขอ้มลูสารสนเทศ
และเชือ่มโยงเครอืข่าย ใชป้ระโยชน์ จากวสัด ุ
อปุกรณ ์และอาคารสถานท่ี ใหเ้กิดประโยชน์
อย่างสูงสุดและพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารและจัดการ
เรียนการสอน

2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน เขตจังหวัดอีสานใต้ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เขตจังหวัดอีสานใต้ ผลปรากฏว่าผู้
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิด
เห็นว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มคีวามเปน็ไปไดใ้นการปฏบิตัโิดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก และผลการตรวจสอบยืนยันรูป
แบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดอีสานใต้ โดยการจัด
กลุ่มสนทนา(Focus Group) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐาน เขตจงัหวดัอสีานใต ้จำานวน 10 คน 
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ผลปรากฏว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธร
รมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดย
รวมอยู่ในระดับมาก

การอภิปรายผล 

ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีน่ำามาอภปิรายผลดงัน้ี

1. ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ สังกดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดอีสานใต้ มี
ประเด็นที่นำามาอภิปรายผลดังนี้

1.1 รปูแบบการบรหิารงานดา้นวชิาการ 
ตามหลกัธรรมาภบิาล ประกอบด้วย การจดั
ทำาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จัด
ทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี จัดทำาหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทำาระเบียบและแนวปฏิบัติ
งานวชิาการของสถานศกึษา และจดัทำาคูม่อื
และแนวทางในการวัดและประเมินผลการ
ศึกษา การจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม การวดัและประเมนิผลทางการเรยีน
ของผู้เรียนดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทดสอบ
อย่างหลากหลายความยุติธรรม จัดหาสื่อ 
นวัตกรรมให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
การจดัการศึกษา จัดทำามาตรฐานการปฏบิตัิ
งานวิชาการ มีระบบการนิเทศภายในสถาน

ศกึษาในงานวชิาการอยา่งเป็นระบบและตอ่
เน่ือง และแตง่ตัง้คณะกรรมการในการร่วมพิ
จาณาคัดเลือกและจัดหาหนังสือแบบเรียน
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่าง
คุณภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
รว่มในการวางแผน การดำาเนนิงาน ประเมนิ
ผลการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานตาม
ระบบการประกนั ประเมนิความพงึพอใจของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ การจัด
กจิกรรมทีส่ง่เสริมการเรียนรูแ้ละคำานึงถงึผล
ประโยชนท์ีเ่กดิกบัผูเ้รยีนเปน็สำาคญั สง่เสรมิ
และสนบัสนนุดา้นงบประมาณแกค่รใูนการจดั
ทำา จัดหาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ให้กับ
นกัเรยีนอยา่งหลากหลาย เพยีงพอกบัความ
ต้องการของนักเรียน ส่งเสริมความรู้ ความ
สามารถของนักเรียนในการพัฒนาทักษะใน
ด้านต่างๆ จัดบรรยากาศในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
การนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้น
การบรหิารการศกึษาและการจัดกจิกรรมให้
กบันกัเรยีน นำาภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืวทิยากร
ทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน 
สถานศกึษาเปน็แหลง่เรยีนรูใ้หก้บัชมุชน และ
ชมุชนเปน็แหลง่เรยีนรูใ้หก้บัสถานศกึษา ทัง้นี้
เป็นเพราะว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ศกึษาประเภทใดมาตรฐานและคณุภาพการ
ศกึษาจะพจิารณาไดจ้ากผลงานดา้นวชิาการ 
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการ
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เรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา
และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง
ทางตรงหรอืทางออ้มกอ็ยู่ทีล่กัษณะของงาน
น้ัน(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 1) 
สอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ(2551: 
30) ที่กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการเป็นก
ระบวนการหรือกิจกรรมการดำาเนินงานทุก
อย่างที่เก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพื่อ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและให้
เกดิประโยชนส์งูสดุกับผู้เรยีน และสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของกระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 
33- 38) ที่ให้แนวคิดว่างานวิชาการเป็น
งานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถาน
ศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำานาจในการ
บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษามีอิสระ 
คลอ่งตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญทำาให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
สามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวม
ทัง้การวดัปจัจัยเก้ือหนนุการพฒันาคณุภาพ
นกัเรยีน ชมุชน ท้องถิน่ ไดอ้ยา่งคณุภาพและ
มปีระสทิธภิาพ และ สอดคลอ้งกับกิตตพิงศ ์
โด่งพิมาย (2551: 97) วิจัยพบว่า โรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีผา่นการประเมนิมีนวตักรรมการ
เรยีนการสอนทกุโรงเรยีน และ สอดคลอ้งกบั 
Roper Nedd andRhea Keisha (2008) 
วิจัยพบว่าแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมแบบองค์รวมมีความสำาคัญในด้าน
การสนับสนุนการพัฒนาสังคมและกล่าวได้
วา่หลกัธรรมาภบิาลคอืสิง่ทีจ่ำาเปน็ตอ้งมอียู่
เพือ่ใหแ้นวคิดดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม
แบบองคร์วมไดแ้สดงบทบาทในการเปน็ส่วน
หนึ่งของการพัฒนาสังคม 

1.2 รูปแบบการบริหารด้านงบ
ประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบ
ด้วย การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
ประจำาปีงบประมาณ ตามท่ีได้รบัจดัสรร จดั
ทำาแผนการใชง้บประมาณตามภารกจิงานท้ัง 
4 งานและกำาหนดผู้รับผิดชอบ ดำาเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ การ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจงาน 4 งาน 
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้
เรียนเป็นสำาคัญ ดำาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรูปของคณะกรรมการ ปลูกจิตสำานึกให้
กับบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติตนโดย
ปราศจากการคอรปัชัน่ สรา้งวฒันธรรมในการ
ทำางานของสถานศกึษา โดยคำานงึถงึประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำาคัญจัดทำาระบบการควบคุม
ภายใน อย่างเป็นระบบ รายงานการบริหาร
งานด้านงบประมาณ เปิดเผยให้ผู้เกี่ยวข้อง 
และรายงานให้สาธารณชนทราบ ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการวางแผนการใชจ้า่ย
เงนิงบประมาณ มรีะบบการควบคมุ ดแูลและ
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การบริหารสินทรัพย์ อย่างเป็น ให้ผู้รับผิด
ชอบจัดทำาระบบบัญชีงานการเงิน การพัสดุ 
ทีถ่กูตอ้งตามระเบยีบและเปน็ปจัจบุนั จดัทำา
ขอ้มลูสารสนเทศแหลง่ขอ้มูลของงบประมาณ 
การจดัทำาแผนงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลงาน 
การจัดซ้ือ จัดจ้างพัสดุหรือครุภัณฑ์ คำานึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ประเมินผลการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
สถานศกึษาเปน็องคก์รทีผ่ลติคนใหม้คีณุภาพ 
โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่หรือแสวงหาเพิ่ม
เตมิ งบประมาณเปน็แผนการใชจ้า่ยทรพัยากร
ของสถานศึกษา จึงมีความสำาคัญเพราะใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง
งานวชิาการ งานธรุการ งานกจิการนกัเรยีน 
งานบคุลากร งานชมุชน จำาเปน็ตอ้งใชเ้งนิทัง้
สิ้น ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
จำากัดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการของ
งบประมาณจะเป็นเครื่องมือในการใช้จ่าย 
หรอืจดัสรรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ คอืมกีาร
วางแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ 
รวมทั้งมีการจัดลำาดับความสำาคัญของงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ และเป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน ว่าผล
งานกบัเงนิทีใ่ชจ้า่ยสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่(หวน 
พินธุพันธ์, 2552: ออนไลน์) สอดคล้องกับ
แนวคดิของกระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 39) 
ที่ให้แนวคิดว่าการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ใน
การบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์ทางการ
ศกึษา สง่ผลใหเ้กดิคุณภาพท่ีดีข้ึนตอ่ผูเ้รยีน 
สอดคล้องกับ เกษม วัฒนชัย (2546) ที่
ให้แนวคิดว่า ธรรมาภิบาลในสถานศึกษามี
หลักสำาคัญสามประการ คือ 1) เป้าหมาย
ตอ้งสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการ หรอื ความ
จำาเป็นของสังคมหรือชุมชน (Relevance) 
หลกัการสำาคญั คอื ตอ้งทำาในสิง่ทีส่อดคลอ้ง
กบัประโยชน์ของโรงเรยีน ชมุชน สงัคม และ
ประเทศชาติ 2) มีความโปร่งใส (Transpar-
ency) หลกัการขอ้นี ้คอื กระบวนการบรหิาร
โรงเรียนทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ให้คน
เข้าไปตรวจสอบได้ และสามารถอธิบายได้ 
3) ทุกข้ันตอนในการปฏิบัติต้องมีผู้รับผิด
ชอบ เช่น การบริหารการเงิน ถ้านำาเงินไป
ใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ก็ต้องถามว่าใครเป็นคนสั่ง ใครเป็นคนใช้ 
ซึง่ตอ้งรบัผดิชอบและการบรหิารงบประมาณ
ของสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นผลงาน และจัด
ทำาระบบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบซึ่ง
สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพืน้ฐาน (2552: 8 -9) ทีไ่ด้กำาหนด
วัตถปุระสงคข์องการจดัให้มรีะบบการควบคมุ
ภายในของหน่วยงานไว้ว่า 

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของหนว่ยงาน ทำาใหก้ารดำาเนนิ
งาน การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความผิด
พลาดในการดำาเนนิงาน ขจดัความสิน้เปลอืง
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ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น 2) ทำาให้การจัดทำา
รายงานทางการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ 3) ทำาให้
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้มี
การยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำาเสมอ
และระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลงานเปน็ 
การเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้และผล
งานทีเ่กดิขึน้โดยมรีะบบการประเมนิทบทวน 
ตรวจสอบผลงานที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม 
และที่สำาคัญหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตอ่ผลงานทีไ่ดส้รา้งขึน้มา สำาหรบัผลงานใน
ความหมายของ PBB หมายถึงผลลัพธ์และ
ผลผลติ (สำานกังานคณะกรรมการการประถม
ศกึษาแหง่ชาต,ิ 2545: 7-12)และสอดคลอ้ง
กนกพร ชยัทมิประทมุทอง (2553: 48: 80) 
วิจัยพบว่าการดำาเนินงานหลักธรรมาภิบาล
มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผล
ของการบรหิารงบประมาณของสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

1.3 รูปแบบการบริหารด้านบริหาร
งานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบ
ด้วยการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
การมอบหมายภาระงานและจดัทำาขอบขา่ย
ภาระงานอยา่งชดัเจน สง่เสรมิและสนบัสนนุ
ใหบ้คุลากรในสถานศกึษาการพฒันาตนเอง
เพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น จัดทำาคู่มือการ
บริหารงานบคุคล การมอบหมายงานบคุลากร
ตามความสามารถ ความถนัด สนใจและ
ประสบการณ ์ประเมนิผลการปฏบิตังิานขอ
งบคุลกรอยา่งจดัเจน ในรปูของคณะกรรมการ

สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหก้บับคุลากร สง่เสรมิ
และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ในการพัฒนางาน การกำาหนดหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความ
ดีความชอบและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม ประเมินผลการบริหาร
งานบุคคลของสถานศกึษา ประเมนิความพงึ
พอใจในผลการปฏบิติังานของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรใน
สถานศกึษามสีว่นรว่มวางแผนในการพฒันา
บุคลากรของสถานศึกษา มีระบบการนิเทศ
ภายในอย่างกัลยาณมิตร การรายงานผล
การปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่รับผิดชอบเมื่อเสร็จสิ้นในการดำาเนินงาน 
การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามงาน/
โครงการ/กิจกรรม และพัฒนาบุคลากรโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานและมีการติดตามผล
การพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
บริหารงานบุคคลนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีความเป็นผู้นำาในทุกระดับขั้นของการ
ทำางานมกีารสรา้งศกัยภาพและพฒันาความ
เป็นผูน้ำาใหบ้คุคล มุง่ส่งเสริมและปรบัเปล่ียน
กระบวนการคดิในระบบการทำางาน สามารถ
สร้างความสำาเร็จช่วยเหลือทีมงานให้บรรลุ
เป้าหมาย การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มี
ขวญัและกำาลงัใจเพือ่สรา้งองคก์รอยา่งยัง่ยนื 
ยดึหลกัความเปน็ไปได้ การมีสว่นรว่ม ระดม
สรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนและ
เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน และจำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่หน่วยงานหรือสถานศึกษาจะต้องมีการ
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สง่เสรมิและพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู้ และ
ประสบการณ ์สอดคลอ้งกบักติมิา ปรดีดีลิก 
(2532: 15) ทีก่ลา่ววา่ การพฒันาบคุลากร
เปน็สิง่สำาคญัทีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งดำาเนนิ
การอย่างเป็นระบบ เพราะเป็นการส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้ก้าว
ทนัเทคโนโยลีใหม่ๆ ทีมี่การเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สามารถนำาความรู ้ความสามารถ
ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและนำามา
ปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานให้
เกดิประโยชนแ์ละประสทิธภิาพตามตอ้งการ 
และจะตอ้งผูบ้รหิารจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง
นำาหลกัคณุธรรมมาใชใ้นการบรหิารงานบคุคล 
เพราะ หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่น
ในความถูกต้องดีงาม ผู้บริหารต้องทำาเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปลอดจาก
การทำาผดิวนิยั ปลอดจากการทำาผดิกฎหมาย
ปลอดจากการทำาผิดมาตรฐานวิชาชีพ และ
สง่เสรมิสนบัสนนุใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต สอดคล้องกับ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, สำานกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพ้ืนฐานและสำานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2553: 34 – 35 ) 
และสอดคล้องกับสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ 
(2549: 235) วิจัยพบว่าคุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทีม่คีวามสามารถในการปฎริปูการศกึษาเพือ่
พัฒนาประเทศ มี 56 คุณลักษณะ จัดกลุ่ม
คณุลกัษณะออกเปน็ 4 ดา้น คอื คณุลกัษณะ

ดา้นการบรหิาร ดา้นวชิาการ ดา้นบุคลกิภาพ 
และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.4 รูปแบบการบริหารด้านบริหาร
ทั่วไป ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
การจดัโครงสรา้งการบรหิารตามขอบขา่ยการ
บรหิารงานสถานศกึษา กำาหนดผูร้บัผดิชอบ 
คูม่อืการบรหิารงานของสถานศกึษาและแนว
ปฏบิตัติามขอบขา่ยและภาระงานอยา่งชดัเจน 
จัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละงาน
และกำาหนดตวัชีว้ดั จดัทำาสำามะโนนกัเรยีนที่
มขีอ้มลูถกูตอ้งและเปน็ปจัจบุนั การตดิตาม
นกัเรยีนในวยัเรยีนของการศกึษาภาคบงัคบั 
ให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนทุกคน จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลาก
หลาย การลงโทษนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนอย่างเคร่งครัด จัดสรรงบ
ประมาณ ให้นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
อย่างเท่าเทียมเสมอกัน แจ้งวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษา แผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำาปี นโยบายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รายงาน
ผลการพฒันาคุณภาพการศกึษาประจำาปใีห้
ผูเ้กีย่วขอ้งและสาธารณชนทราบเปน็ประจำา
ทุกปี ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในบริหารและจัดการศึกษาของสถาน
ศกึษา จัดกจิกรรมของสถานศกึษาโดยความ
รว่มมอืของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ประสาน



30

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 3 September – December 2014

งานกับเครอืขา่ยทางการศกึษา เพือ่สง่เสริม
สนบัสนนุในการจดัการศกึษาประสานกบั ผู้
ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนว่ยงานอืน่ๆเพือ่ระดมทรพัยากรเพือ่
สนับสนุนการศึกษา และนำาภูมิปัญญาท้อง
ถ่ินหรอืวทิยากรทอ้งถิน่มามส่ีวนรว่มในการ
จดัการเรยีนการสอน การให้ความรว่มมอืและ
สนบัสนนุงานดา้นตา่งๆแก่เครอืข่ายการศกึษา
และเขตพืน้ท่ีการศกึษา ใหค้วามร่วมมอืในการ
จัดกจิกรรมของชมุชนและใหบ้รกิารชมุชนใน
ด้านต่างๆ การพฒันาระบบงานสารบรรณ 
โดยการลดขั้นตอนและนำาเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารงาน ใช้ประโยชน์ จากวัสดุ 
อปุกรณ ์และอาคารสถานที ่ให้เกดิประโยชน์
อย่างสูงสุดและพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการ
เรียนการสอนทั้งนี้เป็นเพราะว่า การบริหาร
งานทั่วไปนั้นสถานศึกษาจะต้องมีอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษาด้วยตัวเองให้
มากที่สุด การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปน็หลกั โดยเนน้ความโปรง่ใส ความรบั
ผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วน
รว่มของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและการอำานวย
ความสะดวกต่างๆในการใหบ้รกิารการศกึษา
ทุกรูปแบบ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการดังกล่าว
สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551: 1 ) ที่ให้แนวคิด
หลักในการจัดการศึกษาเพ่ือทุกคนทุกฝ่าย 

(Education for All) และทุกคนทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอันเป็นหลัก
สากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เกษม วัฒนชัย (2546) ที่
ให้แนวคิดว่า ธรรมาภิบาลในสถานศึกษามี
หลักสำาคัญสามประการ คือ 1) เป้าหมาย
ต้องสอดคล้องต่อความต้องการ หรือความ
จำาเป็นของสังคมหรือชุมชน (Relevance) 
โดยพจิารณาวา่กจิกรรมตา่งๆ ทีโ่รงเรยีนทำา
อยูเ่ปน็ประโยชนต์อ่นกัเรยีนและชมุชน หรอื
ไม่มีอะไรทำา ที่ทำาแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม หลักการสำาคัญของข้อนี้ คือ ต้องทำา
ในสิ่งที่สอดคล้องกับประโยชน์ของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 2) มีความ
โปร่งใส (Transparency) หลักการข้อนี้ คือ 
กระบวนการบรหิารโรงเรยีนทกุกระบวนการ
ต้องโปร่งใส ให้คนเข้าไปตรวจสอบได้ และ
สามารถอธิบายเหตุผลอย่างไร สำาคัญอย่างไร 
หากมีคนสงสัย 3) ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ
ตอ้งมผีูร้บัผดิชอบ และสอดคลอ้ง จณิณวตัร 
ปะโคทัง (2549: 113) วิจัยพบว่ารูปแบบ
การมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาสถานศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดีเด่น 5 ประการ คือ  
1) การระดมความคิด 2) การร่วมวางแผน 
3) การร่วมลงมอืกระทำา 4) การร่วมติดตาม
ผล และ5) การร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน 

2. ผลการประเมนิประสทิธภิาพของ
รูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้องนำา
หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการศกึษา 
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จงึจะบรรลวิุสยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้หมายและ
เป้าหมายตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา  
(ธรีะ รญุเจรญิ, 2550: 177) ทัง้นีเ้ปน็เพราะ
ว่า ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่ง
มีหนา้ทีใ่หบ้รกิารการศกึษาแกป่ระชาชนและ
เป็นสถานศึกษาของรัฐ จำาเป็นต้องนำาหลัก
การว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมา 
ภบิาล” มาบรูณาการในการบรหิารและจดัการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย ใน 6 
หลกัการ ไดแ้ก ่หลกันติิธรรม หลกัคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้คา่ และนำา
หลักธรรมาภบิาลบรูณาการเขา้กบัการดำาเนนิ
งานดา้นตา่งๆ ของสถานศกึษาซึง่ไดแ้กก่าร
ดำาเนนิงานดา้นวชิาการ งบประมาณ บรหิาร
งานบคุคล และบรหิารทัว่ไป โดยมเีปา้หมาย
ในการจดัการศกึษาคอืทำาใหผู้เ้รยีนเปน็คนด ี
เก่ง และมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546: 30 – 31 ) สอดคล้องกับดุสิต เจน
วิธี (2551: 98) วิจัยพบว่าการปฏิบัติตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความ
สัมพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน
อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 สอดคล้องกับ บุญเสริม เกื้อสังข์ 
( 2551: 62 -75) ได้วิจัยการศึกษาการใช้
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครตรัง ผลการวิจัยพบว่า ผู้
บริหารสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับ อัครพงศ์ เทพิน 
(2548: 152 – 180) ได้วิจัยความสัมพันธ์
ระหวา่งการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมภบิาลกบั
ประสิทธผิลการบรหิาร ของผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาสกลนคร เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การ
บรหิารโดยใชห้ลกัธรรมภบิาลกบัประสทิธผิล
การบริหาร ของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา อยู่ในระดับมาก และกัมปนาท วัชร
ธนาคม (2553: 239 )วิจัยพบว่ารูปแบบ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่นำามาใช้
ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานชว่งชัน้
ที่ 1 -2 ประกอบด้วยขั้นตอนสำาคัญ 13 ขั้น
ตอน คือ1) การสร้างความตะหนัก 2) การ
กำาหนดความรับผิดชอบ 3) การมีส่วนร่วม 
4)การทำางานเป็นทีม 5)การจัดการความ
รู้6) การสร้างความสัมพันธ์7)การวิเคราะห์
ขอ้มลูพืน้ฐาน 8) การสรา้งวนิยั9) การสรา้ง
คา่นยิม10) การสรา้งวฒันธรรมทีด่1ี2) การ
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อำานวยการโรงเรียน
และ13) การให้ขวัญและกำาลังใจ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายการ
ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในเขตจงัหวดั
อีสานใต้ ควรนำารูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มากำาหนดเป็นนโยบายในการ
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พฒันาการบรหิารสถานศกึษาขนาดเลก็ตาม
ขอบข่ายภารกิจของการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ

1. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขนาดเล็กควรนำาหลักธรรมาภิ
บาลไปประยุกต์ใช้ในการบรหิารตามขอบข่าย
ภารกจิในการบริหารสถานศกึษา เพือ่ใหก้าร
บรหิารสถานศกึษาเปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพ
และเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั

2. สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาทุกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ควรใหก้ารอบรม
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสถานศกึษา
ขนาดเล็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความ 

ตระหนกั และเหน็ความสำาคญัในการนำาหลกั
ธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิาสถานศกึษาตาม
ขอบข่ายและภารกิจของงานในสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป

1. ควรมีการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขนาดเล็กในการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

2. ควรมกีารวจิยัปจัจยัทีส่ง่เสรมิการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
สถานศกึษาขนาดเลก็เพือ่นำาสถานศกึษามุง่
สู่ความเป็นเลิศ
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การพฒันาชดุฝกึอบรมการปอ้งกันภยัพบิตัจิากอทุกภยัสำาหรบั ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
A Development of Training Package on Disaster Prevention 
from flood for the risk People Group

เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์1

Kriengsak Phramphun1

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)พฒันาชดุฝกึอบรมการปอ้งกนัภยัพบิตัจิากอทุกภยั 
เพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากอุทกภัย สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในประเทศไทย 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ที่ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการใช้ชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยสำาหรับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ก่อนและหลังการฝึกอบรม 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมการป้องกันภัย
พิบัติจากอุทกภัยสำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้น
ตอน จากกลุ่มประชากรคือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ภัยสูง มีโอกาสน้ำาท่วมซ้ำาซากสูง ในภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ ประชาชนของบ้านบางเคียน
หมู่ที่ 13 ตำาบลบางเคียน อำาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำานวน 30 คน  

ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น จำานวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ทักษะกระบวนการฝึกอบรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ ดังนี้ หน่วยที่ 1 อุทกภัยและธรรมชาติ
พยากรณ ์หนว่ยที ่2 การเฝา้ระวงัและการเตอืนภยั หนว่ยที ่3 การเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณ์
อุทกภัย (ก่อน ระหว่างและหลังเกิดอุทกภัย) หน่วยที่ 4 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วย
ที่ 5 แผนที่เสี่ยงภัยชุมชน และหน่วยที่ 6 การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา แบบแผนที่ใช้ในการวิจัยคือ 
One Group Pretest-Protest Design และใช้ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นนั้น วัดจากแบบฝึก แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ผล
การวจิยั พบว่า ชดุฝกึอบรมปอ้งกนัอทุกภัยมปีระสทิธภิาพ 80.61/85.67 เปน็ไปตามเกณฑ์
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ที่กำาหนด คะแนนจากการทำาแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่.05 และความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ( =4.50)

คำาสำาคัญ: การพัฒนาชุดฝึกอบรม/การป้องกันภัยพิบัติ/อุทกภัย/ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

Abstract

This research aimed to develop the training package on disaster preven-
tion in order to solve and reduce the effects from floods in Thailand and make 
package reach the standard level of E1/E2, with the set target of 80/80, to 
compare the learning achievement before and after the application of the train-
ing package, and to study the satisfaction toward the application of the training 
package. The sample, 30 people from Ban Bangkien Moo 13, Bangkien Sub-
district, Chumsaeng District, Nakorn Sawan Province, was selected by multi-stage 
sampling. The sample was selected from people with flood risks in 7 repeatedly 
flooded Northern provinces. 

The contents of 6 learning units derived from the training package were 
as follows: the first described floods and natural prediction, the second described 
monitoring and alarming, the third described preparation for flood disaster, the 
fourth described first aids, the fifth described flood risk mapping, and the sixth 
described the conservation of forested watersheds. One group Pretest-Protest 
Design and t-test were used. The efficiency of the training package was measured 
by the learning achievement on training process taken before and after attend-
ing the training program. The results displayed that the efficiency of the training 
package was at 80.61/85.67. The score derived after the samples’ participation 
of the training course was higher than the one taken prior to the participation of 
the training with the statistic significance of.05. The satisfaction toward the train-
ing package was ( =4.50).

Keywords: Development of Training, Disaster, Flood, Risk People Group
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster Literacy) เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับประชาชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการรับมือกับอุทกภัย ให้สามารถ
รับมือภัยพิบัติได้ด้วยตนเองเบื้องต้น โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้วิจัย จึงมุ่งพัฒนาชุด
ฝึกอบรม การป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้สภาพแวดล้อม ก่อนเกิด
อุทกภัยภัย ขณะเกิดอุทกภัยและหลังการเกิดอุทกภัย เช่น การอพยพหรือวิธีดำาเนินชีวิต
อยา่งไร เม่ือภยัมาถงึ การชว่ยตนเองและเพือ่นบา้นและรวมถงึวธิกีารสือ่สาร ไปยังเจา้หนา้ท่ี
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น วิธีการฝึกอบรม
เป็นการเข้าไปถึงพื้นที่เสี่ยงภัย และให้การอบรมกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยง สามารถนำาเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ สามารถ
เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้ในการช่วยชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคต 

ภยัธรรมชาต ิ(Natural Disaster) หมายถึง ภัยอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
และมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2552) 
อทุกภยั (Flood) เปน็ภยัพบิตัธิรรมชาตสิำาคญั ทีส่รา้งความเสยีหายใหก้บัประเทศไทยทกุๆ ป ี
และสามารถเกดิขึน้ไดท้กุพืน้ที ่มแีนวโน้มของความรนุแรงและความถีข่องการเกดิเหน็ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ความเสยีหายทีเ่กดิจากอทุกภยัของประเทศไทย ตัง้แต ่พ.ศ. 2543-2554 ไดม้กีารประเมนิ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้สูงถงึ 130,102.60 ล้านบาท (กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554) 
โดยเฉพาะอทุกภยัใน พ.ศ. 2554 จัดเปน็อทุกภยัรนุแรงทีเ่กิดข้ึนระหวา่งฤดมูรสมุในประเทศไทย 
สง่ผลกระทบตัง้แตภ่าคเหนอืตอ่เนือ่งจนถงึบรเิวณพืน้ทีภ่าคกลาง ลุม่แมน่้ำาเจา้พระยาและลุม่
น้ำาโขง ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม ประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 
12.8 ล้านคน ธนาคารโลกมีการประเมินมูลค่าความเสียหายถึง 1.44 ล้านล้านบาท (สถิติ
ธนัวาคม พ.ศ.2554) และจดัใหเ้ปน็ภยัพบิตัทิีส่รา้งความเสยีหายมากทีส่ดุอนัดบั 4 ของโลก  
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2554) อุทกภัยดังกล่าวทำาให้พื้นที่กว่า 150 ล้านไร่ เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 63 จังหวัด 684 อำาเภอ ตั้งแต่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชยีงใหม ่สโุขทยั ตาก พษิณโุลก ภาคกลาง กำาแพงเพชร ทีร่าบลุม่แม่น้ำาเจ้าพระยาไดแ้ก่พิจิตร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ส่วนที่ราบลุ่มภาค
กลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร 
ฉะเชงิเทรา สมทุรปราการ ปราจนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร ส่วนบรเิวณทีร่าบลุ่มแมน่้ำาโขง ไดแ้ก่
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จังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์
และจังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนถึง 4,086,138 ครัวเรือน 
(13,595,192 คน) บ้านเรือนเสียหายทั้ง
หลงั 2,329 หลงั เสยีหายบางสว่น 96,833 
หลัง พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย 
11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 สาย ท่อ
ระบายน้ำา 777 แห่ง ฝาย 982 แห่ง ทำานบ 
142 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง 
บ่อปลา/กุ้ง/หอย 231,919 ไร่ ปศุสัตว์ 
13.41 ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต 813 ราย (รวม 
44 จังหวัด) สูญหาย 3 คน (จ.แม่ฮ่องสอน 
2 ราย จ.อุตรดิตถ์ 1 ราย) สถานศึกษาทั่ว
ประเทศทุกระดับ ถูกน้ำาท่วมกว่า 2,000 
แห่ง มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,400 
ล้านบาท โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ไดร้บัผลกระทบคดิเปน็สดัสว่นการผลติของ
โลกอยา่งนอ้ย 25% ธรุกจิญีปุ่่นซ่ึงมีฐานการ
ผลิตในประเทศไทย เช่น โตโยต้า ฮิตาชิและ
แคนอน คาดวา่กำาไรบรษิทัโตโยตา้อาจถกูตดั
ลง 200,000 ล้านเยน การท่องเที่ยวได้รับ
ความเสียหายในรูปแบบของค่าเสียโอกาส 
ในการนำารายได้เข้าสู่ประเทศและจำานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลง 300,000 คน 
สูญเสียรายได้จากท่องเที่ยว 25,580 ล้าน
บาท สว่นอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคใต ้มจีงัหวดัที่
ประสบภัยทั้งสิ้น 12 จังหวัด (พังงา ระนอง 
ชุมพร นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา กระบี่ 
ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง
และสุราษฏร์ธานี) 133 อำาเภอ 874 ตำาบล 

6,197 หมูบ้่าน มรีาษฎรได้รบัความเดือดรอ้น 
609,511 ครวัเรอืน (1,932,405 คน) เสยี
ชวีติถงึ 80 คน อทุกภยัครัง้นี ้จงึรา้ยแรงทีส่ดุ
ทั้งปริมาณน้ำาและจำานวนผู้ได้รับผลกระทบ 
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2554) สำาหรับ
จงัหวดันครสวรรค ์เปน็จงัหวดัทีม่พีืน้ทีน่้ำาทว่ม
ซ้ำาซากมากที่สุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) 
โดยมผีลกระทบต่อประชาชนระดบัอำาเภอคอื
อำาเภอชุมแสงมีท้ังหมด 20 ตำาบล โดยเฉพาะ
ตำาบลบางเคียนมีประชาชนได้รับผลกระทบ
ถึง 14 หมู่บ้าน สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็น
ลุม่น้ำาหรอืเปน็ทีร่าบต่ำา ประชาชนขาดความ
รู้ความเขา้ใจไมม่กีารเตรียมตวัรับกบัสภาวะ
น้ำาท่วม ก่อนเกิดน้ำาท่วมไม่ได้รับข่าวเตือน
ภัยจากรัฐหรือเมื่อได้รับข่าวสารภัยก็มาถึง
ตัวแล้ว (ภัราพร จันตะนี, 2550) นอกจาก
สาเหตุดังกล่าวการตัดไม้ทำาลายป่าต้นน้ำาก็
เปน็สาเหตุสำาคญัทีท่ำาใหเ้กดิน้ำาปา่ไหลหลาก 
สร้างความเสยีหายใหป้ระชาชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง
หรืออาศัยอยู่ทีร่าบระหวา่งภเูขาหรือทางน้ำา
ไหลผ่าน (เอกรินทร์ สว่างจิตร, 2551)

 ผลจากการศึกษาเชิงสำารวจ 
(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างจำานวน 
353 ราย ในประชากรผู้ประสบกับอุทกภัย 
3,000 ราย (เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์, 
2555) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การถอดบท
เรยีนผลกระทบภยัพบิตัมิหาอุทกภยั 2554 
ทีม่ตีอ่ประชาชนภาคกลาง กรณศีกึษา: ศนูย์
พักพิงวิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดชลบุรี ผล
การศกึษาพบวา่ ผูอ้พยพสว่นใหญไ่ด้รบัผลก
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ระทบ เกดิความเสยีหายในดา้นทรพัยส์นิและ
สิง่ปลกูสรา้งโดยเสยีหายทัง้หมดมมีากถึง รอ้ย
ละ 44.2 มีความสูญเสียด้านชีวิตมากที่สุด
ถึงร้อยละ 19.5 ทรัพย์สินเงินทองและของ
มคีา่เสยีหายในระดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 45.3 
ส่วนมูลเหตุที่ทำาให้เกิดอุทกภัย ผู้อพยพเชื่อ
วา่เกดิจากประตรูะบายน้ำาชำารดุเสยีหายหรอื
ไมเ่ปดิประตรูะบายน้ำา คา่เฉลีย่ 4.09 มกีาร
ปล่อยน้ำาจากเขื่อน ค่าเฉลี่ย 4.04 ในส่วน
การรับรู้ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้อพยพขาดการรับรู้ในการประชาสัมพันธ์
ของระยะเวลากอ่นเกดิและความรนุแรงของ
อุทกภัย ค่าเฉลี่ย 3.41 จึงทำาให้เกิดความ
เสียหายต่อประชาชนเป็นจำานวนมาก

 จากที่มาและความสำาคัญของ
สภาพปญัหาดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึไดม้แีนวความ
คิด ในการพัฒนาชุดฝึกอบรม ซึ่งเป็นการ
จัดระบบการฝึกอบรม โดยการรวบรวมส่ือ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการฝึก
อบรมและการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
(นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2537) นำามาจัดทำาเป็น
ชดุสือ่การฝกึอบรมสำาเรจ็รปู ซึง่ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมสามารถใช้เรียนได้ด้วยตนเอง มี
การนำาเสนอเนื้อหาสาระอย่างเป็นระบบ มี
การกำาหนดกิจกรรมการฝึกเอาไว้ล่วงหน้า 
เพือ่ใหผู้ร้บัการฝกึสามารถประเมนิผลการฝกึ
อบรมไดด้ว้ยตนเอง ทำาให้ผลการเรยีนรูแ้ละ
พฤตกิรรมมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ (กลัยาณ ี
จิตต์การุณย์และคณะ, 2546) ชุดฝึกอบรม
นี้จะมีเนื้อหาครบถ้วนใน 1 ชุด สามารถใช้
กับผู้ฝึกอบรมรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม วิธี

การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมีจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ชัดเจน สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการฝึกในระยะสั้นได้ (เกษม ไชยวรรณ, 
2550) เพื่อให้ชุดฝึกอบรมการป้องกันภัย
พิบัติจากอุทกภัย สำาหรับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง มีประสิทธิภาพสามารถนำามาใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการป้องกันอุทกภัย โดยมี
จดุมุง่หมายใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละเกดิ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ 
เจตคติ การปฏิบัติตัวหรือการป้องกัน และ
สามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
หลงัการฝกึอบรมเสรจ็สิน้ (เกษม จนัทรแ์กว้, 
2536) และเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปอ้งกนั
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งให้การดูแล
ช่วยเหลือกันภายในชุมชน มีความสามารถ
ในการดูแลช่วยเหลือกันเองในเบื้องต้นก่อน
ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก การฝึก
อบรมจงึเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะชว่ยเพิม่พนูความรู ้
ทำาใหเ้กดิประสบการณแ์ละความสามารถใน
การป้องกนัอทุกภยัไดด้ียิง่ขึ้น (นอ้ย ศริโิชติ, 
2524: 6-8) 

 ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์รูปแบบ 
และพฒันาหลกัสตูรชดุฝกึอบรม เพือ่ใชใ้นการ
ดำาเนินงาน จำานวน 6 เรื่อง ได้แก่ อุทกภัย
และธรรมชาตพิยากรณ ์การเฝา้ระวงัและการ
เตอืนภัย การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภยั (กอ่น ระหวา่งและหลงัอุทกภยั) การ
รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ แผนทีเ่สีย่งภยัชมุชน
และการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา นอกจากจะมีการ
ประเมนิผลการฝกึอบรมแตล่ะเรือ่งแล้ว ยังมี
การประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้ขา้
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รบัการฝกึอบรม ทัง้นีมุ้ง่เสรมิสรา้งศกัยภาพ
ของชุมชนในการป้องกันบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น เกิดความรู้ เจตคติ 
และทักษะปฏิบัติ ในการช่วยเหลือบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจน
มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมการปอ้งกัน
ภัยพิบัติจากอุทกภัย สำาหรับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
ที่ 80/80

2. เพ่ือเปรยีบเทยีบคะแนนจากการ
ทำาแบบทดสอบ ก่อนและหลังการฝึกอบรม

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย
สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

สมมติฐานการวิจัย

หลงัการฝกึอบรมผูเ้ขา้รว่มฝกึอบรมเกดิ
ความรู ้ในการปอ้งกนัภยัพิบติัจากอทุกภยัได้

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บจากการวิจยั

1. ไดช้ดุฝกึอบรมการปอ้งกนัภยัพบิตัิ
จากอุทกภัยสำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80

2. เป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึก
อบรมการป้องกันภัยพิบัติจากภัยด้านอื่นๆ 

สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกอบรมการ
ปอ้งกนัอุทกภยัสำาหรบัประชาชนกลุม่เสีย่งขึน้ 
ประกอบดว้ยหน่วยฝกึอบรมจำานวน 6 หนว่ย 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการ
ฝึกอบรม ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ จำานวน 60 ข้อ (หน่วยละ 10 ข้อ 
รวม 6 หน่วย) เป็นแบบ 4 ตัวเลือก 

3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุด
ฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป จำานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 สำารวจ
ความพึงพอใจเก่ียวกับการฝึกอบรม จำานวน 8 
ขอ้ เปน็แบบมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยั ใชร้ปูแบบ
การทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งกลุม่เดยีว มีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (0ne – 
group Pretest – posttest Design) กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้กป่ระชาชนบา้นบางเคยีน หมูท่ี ่
13 ตำาบลบางเคียน อำาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ จำานวน 30 คน ได้มาจากการ
สุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) (May, 1997: 18) 
โดยวิธีจับสลาก (Lottery) (Koul, 1984: 
108) ดังนี้ ขั้นตอนแรก จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบไปด้วย 15 อำาเภอ จับสลากได้ 
1 อำาเภอ ได้แก่อำาเภอชุมแสงขั้นตอนที่
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สอง อำาเภอชุมแสงประกอบไปด้วย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจำานวน 13 แห่ง จับ
สลากได้ 1ตำาบล คือ ตำาบลบางเคียน ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บางเคียน 
ขั้นตอนที่สาม ตำาบลบางเคียนประกอบไป
ด้วย จำานวน 14 หมู่บ้าน จับสลากได้ 1 
หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 13 บ้านบางเคียน ขั้น
ตอนที่สี่ ประชาชนหมู่ที่ 13 จำานวน 385 
คน (กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสว่นตำาบลบางเคยีน, 2555) ผูว้จิยัได้
เลอืกกลุ่มตวัอยา่ง แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการปรกึษาหารอืกบั องคก์าร
บริหารส่วนบางเคียน เพื่อเลือกประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุดใน
หมู่บ้าน จำานวน 30 คน เพื่อให้มีความเป็น
ตัวแทน และมีจำานวนที่มากเพียงพอที่จะ
สามารถนำาเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันใน
เชิงปริมาณ ทางสถติโิดยใชอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 
10 ของประชากรหรือกลุ่มละ 30 คน เป็น
อย่างต่ำา (Gay, 1996: 142) เพื่อเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำาบลบาง
เคียน โดยมีข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
มคีวามเสยีหายจากอทุกภยั พ.ศ.2554 มาก
ที่สุดคือ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 (วิเชียร จัน
ทฤก, 2555) ขัน้ตอนในการทดลอง ดำาเนนิ
การฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมป้องกันภัย
พิบตัจิากอทุกภยัสำาหรบัประชาชนกลุ่มเส่ียง 
ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฉิลองพระชนมาย ุ
ครบ 83 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำาบล
บางเคียน มีการทดสอบก่อนการฝึกอบรม

และหลังการฝึกอบรม ดำาเนินการฝึกอบรม
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูวิ้จยันำาขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหโ์ดยใช ้
โปรแกรมสำาเรจ็รูป มขีัน้ตอนการวเิคราะหด์งันี้

1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึก
อบรมการปอ้งกนัภยัพบิตัจิากอทุกภยั สำาหรบั
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
อุทกภัย ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม
ของกลุม่ทดลอง โดยใชส้ถติ ิT-Test โดยการ
วิเคราะห์ One-Way Manova

ผลการวิจัย

1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึก
อบรมการปอ้งกนัภยัพบิตัจิากอทุกภยั สำาหรบั
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบว่า มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 ดังนี้ หน่วยที่ 1 อุทกภัย
และธรรมชาติพยากรณ์ คะแนนจากการทำา
แบบทดสอบระหวา่งฝกึอบรมและหลงัการฝกึ
อบรม เทา่กบั 80.00/83.33 หน่วยที ่2 การ
เฝ้าระวงัและการเตอืนภัย คะแนนจากการทำา
แบบทดสอบ ระหว่างฝึกอบรมและหลังการ
ฝึกอบรม เท่ากับ 87.33/93.33 หน่วยที่ 3 
การเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณอ์ทุกภยั (กอ่น 
ระหวา่งและหลงัเกดิอทุกภยั) คะแนนจากการ
ทำาแบบทดสอบระหว่างฝกึอบรมและหลงัการ
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ฝึกอบรม เท่ากับ 81.00/85.33 หน่วยที่ 4 
การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น คะแนนจากการ
ทำาแบบทดสอบระหวา่งฝกึอบรมและหลงัการ
ฝึกอบรม เท่ากับ 84.67/91.33 หน่วยที่ 
5 แผนที่เสี่ยงภัยชุมชน คะแนนจากการทำา
แบบทดสอบระหว่างฝึกอบรมและหลังการ
ฝึกอบรม เท่ากับ  71.00/75.00 หน่วย
ที่ 6 การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา คะแนนจากการ
ทำาแบบทดสอบระหว่างฝึกอบรมและหลัง
การฝึกอบรม เท่ากับ 79.67/85.67 ดังนั้น
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 6 หน่วยการเรียนรู้ E1 
เท่ากับ 80.61 และ E2 เท่ากับ 85.67 

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบทดสอบประกอบชุดฝึก
อบรมกอ่นและหลงัการศกึษาใชช้ดุฝกึอบรม
การป้องกันอุทกภัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
จากการทดลองแบบ 1:1, 1:10, 1:100 
และจากการนำาไปใช้จริง พบว่า คะแนนผล
สมัฤทธิข์องการใชช้ดุฝึกอบรมก่อนและหลงั
การศกึษา แบบการทดลอง 1:1 แตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยคะแนนทดสอบ
หลังศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 7.28, S.D. = 0.32) 
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
= 6.06, S.D. = 0.25) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ของการใช้ชุดฝึกอบรมก่อนและหลังการ
ศึกษา แบบการทดลอง 1:10 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจยั โดยคะแนน
ทดสอบหลังศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 8.09, S.D. 
= 0.11) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนศึกษา 

(ค่าเฉลี่ย = 7.02, S.D. = 0.07) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดฝึกอบรมก่อนและ
หลังการศึกษา แบบการทดลองนำาไปใช้จริง
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั โดย
คะแนนทดสอบหลังศึกษา (ค่าเฉล่ีย = 8.40, 
S.D. = 0.35) สูงกว่าคะแนนสอบทดสอบ
ก่อนศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 7.91, S.D. = 0.30) 

3. ค่าเฉลี่ยของคะแนน ความพึง
พอใจของผู้นำาชุมชน เมื่อนำาค่าคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนทีใ่ชช้ดุฝกึอบรมการปอ้งกนัอทุกภัย
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยรวมมีความพึง
พอใจของคะแนน (ค่าเฉลี่ย = 4.50, S.D. 
= 0.47) อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยั เมือ่พจิารณารายดา้นพบ
ว่า ลำาดับที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์
และสามารถนำาไปใชใ้นชมุชนไดจ้รงิ (คา่เฉลีย่ 
= 4.70, S.D. = 0.47) อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 
รองลงมา ลำาดับที ่2 ด้านเนือ้หาวชิามีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ มีคะแนนเท่ากบั
ด้านภายหลังการอบรมได้รับความรู้มาก
ขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.60, S.D. = 0.50) อยู่ใน
ระดบั มากท่ีสดุ ลำาดบัท่ี 3 ดา้นเนือ้หาวิชามี
ความสอดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนั (คา่
เฉลี่ย = 4.45, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับ
มาก ลำาดบัที ่4 ดา้นวทิยากรมคีวามสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.45, 
S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมาก ลำาดับที่ 5 
ด้านกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมของ
วิทยากร (ค่าเฉลี่ย = 4.43, S.D. = 0.35) 
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อยูใ่นระดบัมาก ลำาดบัที ่6 ดา้นความเหมาะ
สมของสถานที่ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย = 4.42, 
S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก และลำาดับ
สุดท้าย ลำาดับที่ 7 ด้านการบริการของเจ้า
หน้าที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D. = 0.49) อยู่
ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย

1. ชดุฝกึอบรมการปอ้งกนัภยัพบิตัจิาก
อทุกภยั สำาหรบัประชาชนกลุม่เสีย่ง ทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ มปีระสิทธภิาพเท่ากบั 80.61/85.67 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

2. ผลสมัฤทธิข์องการใชช้ดุฝกึอบรม
ก่อนและหลังการศึกษา แบบการทดลองนำา
ไปใชจ้รงิแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย โดยคะแนนทดสอบหลังศึกษา (ค่า
เฉลี่ย = 8.40, S.D. = 0.35) สูงกว่าคะแนน
สอบทดสอบก่อนศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 7.91, 
S.D. = 0.30)

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ที่ใช้ชุดฝึกอบรมการป้องกันภัย
พิบัติจากอุทกภัยของประชาชนกลุ่มเส่ียง 
โดยรวมมีความพึงพอใจของคะแนน (ค่า
เฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.47) อยู่ในระดับ 
มาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั เมือ่
พจิารณารายดา้นพบว่า ขอ้ท่ีผู้เขา้รับการฝึก
อบรม มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์และสามารถนำาไป
ใช้ในชุมชนได้จริง (ค่าเฉลี่ย = 4.70, S.D. 

= 0.47) อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

จากการวิจัยมีประเด็นท่ีนำามา
อภิปรายดังนี้

1. ผลการใชช้ดุฝกึอบรมการปอ้งกนั 
ภัยพิบัติจากอุทกภัยของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทั้ง 6 หน่วย มี
ประสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท่ี์กำาหนดไว ้80/80 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.61/85.67 
อภปิรายไดว้า่ ชดุฝกึอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มี
ประสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ์ทีก่ำาหนด 80/80 
เพราะไดด้ำาเนนิตามขัน้ตอนอยา่งเปน็ระบบ 
เริ่มจากการศึกษาวิธีการสร้างชุดฝึกอบรม 
เพือ่ใช้ในการปอ้งกันอทุกภยัใหกั้บประชาชน
กลุม่เสีย่ง โดยศกึษาถงึปญัหา สาเหตใุนการ
เกิดอุทกภยั เรียนรู้ถงึวธิกีารป้องกันอุทกภยั
การชว่ยเหลอืประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั และ
การเตรยีมความพรอ้มของประชาชนกลุม่เสีย่ง 
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังจาก
ภยัผา่นพน้ไป การปกปอ้งดแูลครอบครวัและ
สภาพแวดลอ้มใหส้ามารถอยูร่อดไดใ้นขณะ
เกิดภัยรวมทั้งการเฝ้าระวังอุทกภัย

โดยพบว่าคะแนนระหว่างใช้ชุดฝึก
อบรม (E1) น้อยกว่าคะแนนหลังการใช้ชุด
ฝึกอบรม (E2) ทั้งนี้เกิดจากประชาชนที่เข้า
รับการฝึกอบรมขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การจำาลองลักษณะภูมิประเทศและตำาบล
ต่างๆ ที่จำาเป็นในการกำาหนดตำาแหน่งลง
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บนแผนทีเ่สีย่งภยั จงึไดม้กีารปรบัแกใ้นเรือ่ง
เกี่ยวกับทิศเหนือจริงในภูมิประเทศ กับการ
จำาลองลงบนแผนที ่และนำาเอาตวัอยา่งแผนที่
เสีย่งภยัในหลายรูปแบบ ใหผู้เ้ข้าฝกึอบรมได้
ศกึษาประกอบ จงึทำาใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรม
มคีวามรู้ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ สามารถทำาแบบ
ทดสอบหลงัการฝกึอบรมไดค้ะแนนสงูขึน้ใน
การทดลอง1:100 (n=30) มีประสิทธิภาพ 
80.06/84.78 ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์ทีก่ำาหนดไว ้

จากการพัฒนาชุดฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตามท่ีได้กล่าว
มาข้างต้น เมื่อนำาชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน พบว่า ชุด
ฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 
80.61/85.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ธีรศักดิ์ 
อุบลรัตน์ (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองในการจัดทำา
ผลงานวิชาการของข้าราชการครูสังกัดกรม
สามัญศึกษา ผลการวิจยั พบว่าชดุฝึกอบรม
แบบเอกสาร มปีระสทิธภิาพ 88.67/89.00 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รศัม ีเทยีน
วจิติร (2546) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการพฒันา
ชดุฝกึอบรมแบบองิประสบการณภ์าษเีงนิได้
บุคคลธรรมดา สำาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจแบบ
แสดงรายการภาษีกรมสรรพากร ผลการ
วจัิยพบวา่ ชดุฝึกอบรมแบบองิประสบการณ์
ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 หน่วยประสบการณ์ มี
ประสทิธิภาพตามลำาดับ คือ 80.33/81.00 
80.00/80.67 และ 81.67/80.00 เป็นไป

ตามเกณฑก์ำาหนด 80/80 ผู้รับการฝกึอบรม
แบบองิประสบการณ ์มคีวามกา้วหนา้ในการ
เรยีนเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.
05 และ ผู้รับการฝึกอบรม มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัชดุฝกึอบรมแบบองิประสบการณว์า่
มีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของคาร์เตอร์ เจมส์ อัลเบร์ิต 
Carter, James Albert (1998) ได้ศึกษา
การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบสัมภาษณ์ทาง
วีดิทัศน์ เพื่อฝึกทักษะด้านการสัมภาษณ์
ของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา ผลการศึกษา
วิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง มีทักษะ
ด้านการสัมภาษณ์ หลังการฝึกอบรม 86% 
จากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80% ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ชุดฝกึอบรม การป้องกนัภัยพบิตัจิากอทุกภัย 
สำาหรบัประชาชนกลุม่เสีย่ง สรา้งและพฒันา
ขึ้นอย่างเป็นระบบ ตามหลักการสอนที่ดี 4 
ประการ ได้แก่ 1. การประมาณทีละน้อย 
(Gradual Approximation) 2. การมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขัน (Active Participation) 3. 
การได้รับผลป้อนกลับทันที (Immediate 
Feedback) และ 4. เป็นสิ่งที่เรียนไม่ยาก
เกินความสามารถ (Success Experience) 
โดยผ่านการทดสอบและปรับปรุง จนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

2. ผลการเรียนรู้ของผู้ที่เข้ารับการ
ฝึก หลังจากฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติ
จากอุทกภัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยง สูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั.05 ทัง้นีด้ว้ยหลกัการนำาสือ่การเรยีน
รู้มาใช้อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลให้ผู้เข้ารับ
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การฝกึอบรมเกดิการเรยีนรูไ้ด้ดีขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีสื่อที่
หลากหลายแตล่ะชนดิมีลักษณะแตกตา่งกัน
ออกไป การที่นำาสื่อแต่ละชนิดมาใช้ร่วมกัน
อย่างเหมาะสมเป็นระบบ จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกันจะทำาให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
และเกดิการเรยีนรูม้ากขึน้ สอดคลอ้งกบั ศริิ
พรรณ สายหงษแ์ละสมประสงค ์วทิยเกียรต ิ
(2534: 673) ทีก่ลา่วเอาไวว้า่ “ชดุฝกึอบรม
นั้นเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย สื่อที่ใช้ ระยะ
เวลา สถานทีแ่ละประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั ชดุฝกึ
อบรมแต่ละชุดที่จัดทำาขึ้นให้เบ็ดเสร็จในตัว
เองทำาใหผู้ฝ้กึอบรม สามารถศกึษาหาความ
รูจ้ากชดุฝึกอบรมไดต้ามความตอ้งการหรอืผู้
เขา้รับการฝกึอบรมตอ้งการศกึษาเฉพาะเรือ่ง
ใดเรื่องหนึ่งจากชุดฝึกอบรม ก็จะสามารถที่
จะเลอืกศกึษาเฉพาะเรือ่งได ้โดยไมต่อ้งอา่น
ต่อเนื่องไปยังสิ่งที่ไม่ต้องการศึกษา”

ผลการเรยีนรูท้ีส่งูขึน้หลงัจากทีผู่เ้ขา้
รับการฝึกอบรม ได้ศึกษาจากชุดฝึกอบรม
ซึง่มรีปูแบบของสือ่ทีห่ลากหลาย นา่สนใจที่
จะเรียนรู้ ทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เบื่อ
หน่ายและสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หต้วัเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการสำาคัญ ชุด
ฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้ผ่านการตรวจ
สอบจากผู้เชี่ยวชาญ ชุดฝึกอบรมได้รับการ
ออกแบบรปูเลม่ใหน่้าสนใจ มขีนาดเหมาะสม
มีสสีนัสวยงาม เนือ้หากระชบัมภีาพประกอบ
ชดัเจนอา่นเขา้ใจไดง้า่ย ขณะทีฝ่กึอบรมและ

หลังการฝึกอบรมจะมีการชี้แนะให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทราบผลการปฏิบัติกิจกรรม
ทันที ทำาให้ทราบว่าควรจะปรับปรุงแก้ไข
อยา่งไร จงึจะทำาใหก้ารเรยีนรูไ้ดด้ยีิง่ขึน้ ดว้ย
คณุลกัษณะของสือ่ทีใ่ชป้ระกอบการฝกึอบรม
และการดำาเนนิการฝกึอบรมจากวทิยากรทีม่ี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยัวฒุิ
และประสบการณข์องกลุม่ตวัอยา่ง ทีเ่ขา้รบั
การฝึกอบรม จึงทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกดิองคค์วามรูอ้ยา่งมคีณุภาพ สง่ผลใหก้าร
เรยีนรูห้ลังจากการใชช้ดุฝึกอบรมสูงกวา่ก่อน
การใชช้ดุฝึกอบรมอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติท่ีิ
ระดบั 0.5 สอดคลอ้งกับสมมตฐิานการวิจัย
ข้อที่ 2 โดยคะแนนทดสอบหลังศึกษา (ค่า
เฉลี่ย = 8.40, S.D. = 0.35) สูงกว่าคะแนน
สอบทดสอบก่อนศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 7.91, 
S.D. = 0.30) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ระเบียบ หนูรินทร์ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานผลิตภัณฑ์โลหะ
แผ่น 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าความก้าวหน้าทางการ
เรียนของผู้เรียนหลังจากท่ีเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วชิางานผลติภณัฑโ์ลหะแผน่ 
1 แลว้ หลงัเรยีนมคีา่เพิม่ขึน้ 22.141 อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้อง
กับ มยุรี แก้วพันธ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเนื้อหา
วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
โดยการบูรณาการหลักการและเทคนิคการ
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สอนของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง การวิจัยครั้งนี้ พบว่าคะแนน
เฉล่ียของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 ทุกพฤติกรรม

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึง
พอใจต่อชุดฝึกอบรม การป้องกันพิบัติจาก
อทุกภยัของประชาชนกลุม่เสีย่งในระดบัมาก 
ทัง้นีเ้พราะชดุฝกึอบรมทีส่รา้งข้ึน ทำาให้ผูเ้ข้า
รบัการฝกึเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาที่
ได้ศึกษาและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันภัย
พิบัติจากอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ทำาให้เกิด
ความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก
อบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยของ
ประชาชนกลุม่เสีย่ง โดยรวมมคีวามพงึพอใจ
ของคะแนน (ค่าเฉล่ีย = 4.50, S.D. = 0.47) 
อยูใ่นระดบั มาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิัยข้อที่ 3 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ขอ้ทีป่ระชาชนกลุม่เสีย่ง มคีวามพงึพอใจมาก
ที่สุด คือ ด้านเนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์และ
สามารถนำาไปใช้ในชุมชนได้จริง (ค่าเฉลี่ย = 
4.70, S.D. = 0.47) อยูใ่นระดบัมาก และขอ้
ทีป่ระชาชนกลุม่เสีย่ง มรีะดบัความพงึพอใจ
โดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริการของ
เจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D. = 0.49) 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ระเบียบ หนู
รินทร์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้าง
และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
สอน วชิางานผลิตภัณฑโ์ลหะแผน่ 1 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบ
การสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยนี้ เพื่อให้การใช้ชุด
ฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย
สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะ ดังนี้

1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ คือ

1.1 ประสทิธภิาพของชดุฝกึอบรมการ
ปอ้งกนัภยัพบัิตจิากอทุกภยั สำาหรบัประชาชน
กลุ่มเสี่ยง จะสูงหรือต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัชดุฝกึอบรมชดุนี ้แตข่ึน้อยูก่บั
ตัวผู้สอนหรือวิทยากร การนำาชุดฝึกอบรม
การปอ้งกนัภยัพบิตัจิากอทุกภยัไปใช ้ผูส้อน
จะตอ้งเขา้ใจเนือ้หาทีจ่ะฝกึอบรมเปน็อยา่งด ี
เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 ผูส้อนหรอืวทิยากร ควรวางแผน
การจดัการเรยีนรู ้และเตรยีมสือ่การสอนเพิม่
เตมิใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีใ่นแตล่ะภมูภิาค เชน่ 
การใชภ้าพสถานการณน์้ำาทว่มในอดตี บรเิวณ
พ้ืนที่เส่ียงภัยหรือพ้ืนที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติ 
ด้านอุทกภัยมาก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น การใช้สื่อ
ในแต่ละครั้งจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่จะสอน สามารถเพิ่มสื่อต่างๆ ได้
ตามความเหมาะ
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1.3 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
ควรมีการตรวจสอบหาข้อมลูเพิม่เตมิ เพือ่ชว่ย
เตรยีมความพร้อมให้ผูเ้ข้าอบรม เช่น สถาน
ที่ฝึกอบรม แสงสว่าง หรือความสามารถใน
การอา่นออกเขียนได ้และถ้าเปน็ผูน้ำาชมุชน
ก็จะทำาให้เพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ความรู้
ให้ประชาชนคนอื่นต่อไป

1.4 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทุก
ครัง้ ควรมกีารตดิประเมนิผลวา่มกีารนำาเอา
ความรูท้ีไ่ดร้บั ไปใชป้ระโยชนใ์นทอ้งถิน่หรอื
ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

1.5 ควรมีการจัดกิจกรรมชุดฝึก
อบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยใน

สถานศกึษา ในระดบัตา่งๆ ในพืน้ทีเ่สีย่งภยั
ครอบคลมุทกุพืน้ที ่เพือ่กระตุน้ใหเ้ยาวชนได้
เกดิการเรยีนรูท้ี ่เกดิความเขา้ใจและสามารถ
นำามาใชป้ระโยชนส์ถานการณจ์รงิในอนาคต

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้ชุดฝึก
อบรมออนไลน์ หรือชุดฝึกอบรมทางไกลที่
เน้นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อปฏิสัมพันธ์ และควร
มกีารสรา้งชดุฝกึอบรมในการปอ้งกนัภยัประ
เภทอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับประเทศไทย 
เช่น สึนามิ ดินโคลนถล่ม ฯลฯ
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A Development of the Enrichment Curriculum on Acting the 
tema Learning Activities for Mathayomsuksa3 Students.

ปิยดา ศรีตระกูล1, ศิริ เจริญวัย2, จำาเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์3, สงวนพงศ์ ชวนชม4

Piyada Sritrakul1, Siri Chareonwai2, Chamroenrat Chitchirachan3, Sanguanpong Chuanchom4

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรเสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ทีม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมด้านการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม มีการดำาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเพื่อ
กำาหนดโครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิ เปน็การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน แนวคดิ ทฤษฎ ีตำารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสังเคราะห์การศึกษาและการสัมภาษณ์เพื่อนำามากำาหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตรเสริม ขั้นตอนที่ 2 การร่างหลักสูตรเสริมตามโครงสร้างที่กำาหนดขึ้น ขั้นตอน
ที่ 3 การพิจารณาความเหมาะสมของร่างหลักสูตรเสริม เป็นการนำาร่างหลักสูตรเสริม
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 ท่าน สนทนากลุ่ม (Focus Group) และขั้นตอนที่ 4 การหา
ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมโดยนำาหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำานวน 30 คน เป็นเวลา 30 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) 
แบบทดสอบความรู้ 2) แบบประเมินความสามารถในการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม 3) 
แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีแลว้ เกบ็ขอ้มลู
นำามาวิเคราะห์ผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป 
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ผลการวิจัย พบว่า

1. หลกัสตูรเสรมิดา้นการทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 มีโครงสร้าง 2 ส่วน ส่วนแรก คือ องค์ประกอบของหลักสูตรเสริมมี 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. หลักการของหลักสูตรเสริม เกี่ยวข้องกับประเภทของหลักสูตรเสริม ลักษณะของ
หลักสูตรเสริม และเนื้อหา 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม (1) เพื่อให้นักเรียนมีความ
รู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม (2) เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี 3. เนือ้หาสาระของหลกัสตูรเสริม ซ่ึงได้จากการสมัภาษณ์
ครู และนักเรียน ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 4 เรื่อง (1) การทำารายงานกลุ่ม (2) การ
ประชุมกลุ่ม (3) การสำารวจโรงเรียน (4) การศึกษาชุมชน 4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ให้นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น และ
ทำากิจกรรมกลุ่มผ่านใบงาน 5. สื่อการเรียนรู้ เป็นสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้แยกสื่อการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรยีนรู ้ดงันี ้ใชก้อ่นการจดักจิกรรม ใชร้ะหวา่งการจดักจิกรรม ใชห้ลงัการจดักจิกรรม 
และ 6.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (1) แบบทดสอบวัดความรู้ (2) แบบวัดทักษะการ
ทำางานเป็นทีม (3) แบบวัดความพึงพอใจ ต่อการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม และส่วนที่
สอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวน 4 แผน คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ เรื่อง การทำารายงานกลุ่ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประชุมกลุ่ม แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสำารวจโรงเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
ศึกษาชุมชน ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำางานตามองค์ประกอบของการทำางานเป็นทีม 
4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนความ
คิดและประสบการณ์ (Sharing) ขั้นที่ 3 การระดมสมองและประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหา 
(Utilization) ขั้นที่ 4 การประเมินผลงานของทีม (Evaluation)

2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม มีดังนี้

2.1 ด้านความรู้ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 87.17

2.2 ดา้นความสามารถของนกัเรยีนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีอยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.49)

2.3 ด้านความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็น
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ทีมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53)

คำาสำาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรเสริม, การทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม

Abstract

The purposes of the study were to construct the enrichment curriculum on 
acting the team learning activities for Mattayomsuksa 3 students and to search the 
effectiveness of the enrichment curriculum acting on the team learning activities.  
The 4 procedures of development were: 1) Studying to set the curriculum  
structures by summarizing, concepts, principles, theories, the related researches; 
and interviewing, 2) Forming the enrichment curriculum as the structures setted, 
3) Considering the appropriation of the enrichment curriculum by presenting to 
the 9 experts by means of group discussion, and 4) Checking the effectiveness 
of the enrichment curriculum by implementing with 30 Mattayomsuksa 3 students 
for 30 hours. The research tools used for collecting data were: 1) Knowledge 
Test, 2) Competency Test on Team Learning Activity and 3) Questionnaire for 
Students’ Satisfaction on Team Learning Activity. The data were analyzed by the 
computer program.

The research findings were two fold as follows: Firstly, The enrichment 
curriculum acting on the team learning activities for Mattayomsuksa 3 students 
consisted of two parts: Past 1: The enrichment curriculum consisted of 6  
components as: 1. The principle of enrichment curriculum related to type,  
characteristic and content; 2. The objectives of enrichment curriculum were:  
(1) to provide students with knowledge, understanding and benefits of team-based 
learning activity, (2) to enable students for efficient applying knowledge, skills 
and experiences of team-based learning activity to their daily lives, (3) to make 
students have their satisfactions on team-based learning activity; 3. The contents 
of enrichment curriculum were obtained from teachers and students interviewing 
consisted of 4 learning objects as: (1) Team reporting, (2) Team meeting, (3) 
School survey and, (4) Community study; 4. The team-based learning activity 
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was conducted by providing students with learning activities, group discussions, 
suggestions and team activities via work sheets; 5. Learning media were used 
in activities to make learners having their clear view and understanding in all 
contents that the researcher divided them in accordance with lesson plans as 
before, during and after activities and; 6. Learning achievements were measured  
and evaluated by (1) Knowledge Test, (2) Competency Test on Team Learn-
ing Activity and (3) Questionnaire for Students’ Satisfaction on Team Learning  
Activity. And Part 2: The four learning activity plans as: Learning activity plan on 
team reporting, Learning activity plan on team meeting, Learning activity plan 
on school survey and, Learning activity plan on community study. Each group 
of student had to comply with 4 steps of working component as follows; Step 
1 – Planning, Step 2 – Sharing, Step 3 – Utilization and Step 4 – Evaluation. 
Secondly, The effectiveness of the enrichment curriculum on acting the team 
learning activities revealed that one, the students’ knowledge on acting as team 
learning activities was higher than after being taught 87.17%. Two, Ability: the 
students’ abilities on the team learning activities were rated as high level (X=4.49). 
And three, The students satisfaction towards acting the team learning activities 
was found to be the most level (X=4.53). 

Keywords: Development of Enrichment Curriculum, Team Learning Acitivity.

บทนำา

ยุคโลกาภิวัตน์และสารสนเทศคืบ
คลานใกล้เขา้มาทุกขณะ งานประเภทใหม่ๆ  
ท่ีมีความหลากหลายกป็รากฏขึน้ใหเ้หน็มาก
ขึน้เร่ือยๆ ในเวลาเดยีวกนัความเจรญิรดุหนา้
อย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยกีส็ง่ผลใหก้ารงาน
ในแบบฉบับดั้งเดิมกลายเป็นงานที่หมดยุค
สมยัเพิม่มากขึน้เช่นกัน การศกึษาจะเป็นวิถี
ทางทีส่ำาคญัทีส่ดุในการปลกูฝงับม่เพาะความ

รูค้วามสามารถ และความชำานาญใหแ้กป่จัเจก
ชน เพือ่ชว่ยใหส้ามารถปรบัเปลีย่นตนใหเ้ขา้
กับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานได้ 
เป็นผลสำาเร็จ และเราจะสามารถปรับปรุง
ความสามารถในหนา้ทีก่ารงานของปจัเจกชน
ไดก้ต็อ่เมือ่โอกาสสำาหรบัการศกึษาตอ่เนือ่ง
เปิดกว้างตลอดระยะการทำางานของบุคคล 
นั้นๆ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2554: 57) โลกยุคปัจจุบันและ
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อนาคต จึงเป็นโลกของการแสวงหาความรู้ 
และใช้ความรู้เป็นฐานอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพ ดงันัน้ เม่ือโลกกา้วเข้าสู่สังคม และ
เศรษฐกิจฐานความรู้ จึงเป็นแรงผลักดันให้
เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เรื่องของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีบทบาทต่อวิถีชีวิต
ของมนุษย์ และพลโลกมากขึ้นตามไปด้วย 
(พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552: 1) 

ทักษะการร่วมมือกันทำางานได้ทวี
ความสำาคญัขึน้ในศตวรรษที ่21 เพราะความ
สำาเร็จของงานต้องอาศัยการทำางานเป็นทีม 
โดยทีค่วามเชีย่วชาญและบทบาทของสมาชกิ
ในทีมต่างช่วยเสริมซึ่งกันและกัน (วรพจน์ 
วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตฤกษ์, 2554: 
113) การเตรียมความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 
นกัเรยีนจำาเปน็ตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารทำางานรว่ม
กบัผูอ้ืน่อยา่งมปีระสทิธผิล และวธิจีดัการกบั
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การสนับสนุน
และการสอนทักษะในการทำางานเป็นทีมนี้ 
จะช่วยเพิ่มคุณภาพผู้เรียน (Johnson and 
Johnson, 2005: 285) ในหลายด้านดังนี้ 
1) ความพยายามทีเ่พิม่ขึน้ทำาใหบ้รรลคุวาม
สำาเรจ็ เชน่ มผีล สมัฤทธิส์งูขึน้ มผีลงานมาก
ขึน้ รูจ้กัใช้เหตผุลมาก ขึน้ เกดิความคดิ และ
หนทางแก้ปัญหาใหม่ๆ บ่อยขึ้น มีแรงจูงใจ
มากขึ้น จดจำาได้นาน ขึ้น จดจ่อกับงานมาก
ขึ้น และสามารถถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู้จาก
สถานการณ์หนึ่งไปสู่สถานการณ์อื่นได้ดีขึ้น 
2) ความสัมพนัธร์ะหวา่งผูร่้วมงานมคีณุภาพ 
เช่น เกดิความพงึพอใจตอ่กนัมากขึน้ ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืกนัมากขึน้ และ 3) การปรบัตวัดา้น

จิตใจที่ดีขึ้น เช่น มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีทักษะ
ทางสังคม เกิดความเคารพตนเอง สามารถ
รบัมอืกบัความเครยีดและสถานการณท์ีเ่ปน็
ปญัหาไดจ้ากความ สำาคญัของการรว่มมอืกนั
ทำางานภาคสว่น ตา่งๆ ไดม้กีารสง่เสรมิใหม้ี
การรวมกลุม่ทำากจิกรรมตา่งๆ มากมาย แต่
การมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรมเพือ่ประโยชน์
ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่ำา (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555: 39-40)

จากสภาพการณด์งักลา่วเพ่ือใหเ้ปน็
ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด สอดรับ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และสนอง
ตอบตามความต้องการของผู้เรียน ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรเสริมด้านการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม สำาหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยทดลองใชเ้ครือ่งมอื
กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นกลว้ย และนำาเครือ่ง
มือไปใช้จริงกบันักเรียนโรงเรียนบ้านพะงาด
วทิยา เนือ่งจากโรงเรียนดงักล่าวมีระดบัการ
ทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีคอ่นขา้งต่ำา และ
นกัเรยีนตอ้งการทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ก
ลุ่มโดยหาความรู้ใหม่ๆ และใช้ความคดิเห็น
ของตนเองและเพือ่นในการแลกเปลีย่นเรยีน
รูซ้ึง่กนัและกนัซึง่ไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์
ครแูละนกัเรยีนดงักลา่วไวข้า้งตน้ ดว้ยเหตนุี้
ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกใชห้ลกัสตูรเสริมในโรงเรยีน
ดังกล่าว ใน 4 องค์ประกอบ ตามผลการ
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สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถใน
การทำางานเป็นทีมของนักการศึกษาที่ผู้วิจัย
ไดสั้งเคราะหข์ึน้ ไดแ้ก ่1) กำาหนดเปา้หมาย
และวางแผนการเรียนรู้ โดยทีส่มาชิกในทมีมี
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกำาหนดเปา้หมายของงานและรว่ม
วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 2) แลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ เป็นกระบวน
การทำางานทีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนรูร้ว่มกนั มกีาร
สือ่สารและปฏสิมัพนัธก์นั แลกเปลีย่นความ
คิดและประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน รวม
ท้ังการจัดการขจัดความขัดแย้ง (Conflict) 
3) ระดมสมองและประยุกต์ใช้ความรู้แก้
ปัญหาเป็นการระดมสมอง เปิดเผยความ
คิด การสนทนาและอภิปราย การประยุกต์
ใช้ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ์ รวมทั้งการตัดสินใจแก้
ปัญหาร่วมกัน และ 4) ประเมินผลงานของ
ทีม เป็นความสามารถของสมาชิกทุกคนใน
ทมีทีจ่ะรว่มกนัประเมนิผลงานของทมีตนเอง
และของทมีอืน่ได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน
รู ้แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกป้ญัหารว่ม
กนัเปน็การพฒันาความสามารถในการทำางาน
เปน็ทมีของนกัเรยีนใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์
ของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาถามการวิจัย

1. หลกัสตูรเสรมิดา้นการทำากจิกรรม
การเรียนรู้เป็นทีม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะอย่างไร

2. หลกัสตูรเสรมิดา้นการทำากจิกรรม
การเรียนรู้เป็นทีม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อสร้างหลักสูตรเสริมด้านการ
ทำากิจกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตร
เสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความสำาคัญของการวิจัย

1. หลกัสตูรเสรมิดา้นการทำากจิกรรม
การเรียนรู้เป็นทีม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นนี้ครูสามารถนำาไป
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีและนำา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถาบันการศึกษา โรงเรียน รวม
ทัง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนำาหลกัสตูร
เสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม 
สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีพ่ฒันา
ขึน้ไประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนเพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถในการ
ทำางานเป็นทีมของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านโครงสร้างของหลัก 
สูตรเสริมการพัฒนาหลักสูตรเสริมด้านการ
ทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ สังเคราะห์มา
จากแนวคิดและทฤษฏีของ ทาบา (Taba, 
H, 1962) เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิ
ส (Saylor, Alexander and Lewis, A.J., 
1981) ออร์นสไตน์และฮังกิ้นส์ (Ornstein, 
A.G., and Hunkins, F.P., 2004) ได้สอง
ประการ ไดแ้ก ่1) องคป์ระกอบของหลักสูตร
เสริม และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. ขอบเขตเนื้อหาการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูเ้ปน็ทมี เนือ้หาการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้เป็นทีมครั้งนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์
ครแูละนกัเรยีนแลว้สรปุได ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
1)การทำารายงานกลุ่ม 2) การประชุมกลุ่ม 
3) การสำารวจโรงเรียน 4) การศึกษาชุมชน 

3. ขอบเขตด้านกลุ่มทดลอง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
พะงาดวิทยา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปี
การ ศึกษา 2555 ดำาเนินการทดลอง ดังนี้ 

3.1 ทดสอบความรูก้อ่นเรยีนโดยใช้
แบบทดสอบความรู้ จำานวน 40 ข้อ 

3.2 ทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้

3.3 ประเมนิความสามารถในการทำา
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี ประเมนิความพึง

พอใจของนักเรยีนต่อการทำากจิกรรมการเรียน
รู้เป็นทีมหลังการจัดกิจกรรม และทดสอบ
ความรู้หลังเรียน 

วิธีการดำาเนินการวิจัย

มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 4 ขั้น 
ตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเพื่อกำาหนด
โครงสร้างของหลักสูตรเสริม ด้านการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำาเนินการดังนี้

1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด 
ทฤษฎี ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลกัสตูรเสรมิดา้นการทำากจิกรรมการเรยีน
รูเ้ป็นทีม โดยผูวิ้จยัได้ศึกษาเอกสาร วารสาร 
ตำารา บทความวจิยั รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับปัญหาความต้องการจำาเป็นในการเสริม
สร้างการทำางานเป็นทีม

1.2 สังเคราะห์ผลการศึกษา และ
การสัมภาษณ์เพื่อนำามากำาหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตรเสริมด้านการทำากิจกรรมการ
เรยีนรูเ้ปน็ทมี สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบของ
หลัก สูตรเสริมและแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลัก สูตรเสริม

ขั้นตอนที่ 2 การร่างหลักสูตรเสริม 
การร่างหลักสูตรเสริมด้านการทำากิจกรรม
การเรียนรู้เป็นทีมดำาเนินการ ดังนี้

2.1 นำาขอ้มลูทีส่งัเคราะหไ์ดจ้ากการ
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ศึกษา และสัมภาษณ์มาจัดเป็นโครง สร้าง
ของหลกัสตูรเสรมิ และกำาหนดขอบขา่ยการ
ทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม

2.2 จัดทำาร่างหลักสูตรเสริมตาม
โครงสร้างที่กำาหนด

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาความ
เหมาะ สมของร่างหลักสูตรเสริม เป็นการ
นำาร่างหลัก สูตรเสริมด้านการทำากิจกรรม
การเรียนรู้เป็นทีม ดำาเนินการดังนี้

3.1 นำาร่างหลักสูตรเสริมด้านการ
ทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีทีส่รา้งขึน้เสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาจากนั้นแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะ

3.2 จดัทำาแบบประเมินความเหมาะ
สมของร่างหลักสูตรเสริม

3.3 จดัสนทนากลุม่ (Focus Group) 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 ท่าน  
ตรวจสอบประเมนิความเหมาะสม โดยมผีูท้รง
คุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร จำานวน 3 
ทา่น ดา้นการทำางานเปน็ทมี จำานวน 3 ทา่น 
และด้านการวัดและประเมินผล จำานวน 3 
ทา่น กำาหนดคณุสมบตัขิองผู้ทรงคณุวฒุเิปน็
ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
มีประสบ การณ์ในการสอนและทำาวิจัยใน
สาขาที่เกี่ยว ข้องไม่ต่ำากว่า 5 ปี

3.4 ปรบัปรงุรา่งหลกัสตูรเสรมิดา้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม ตามข้อ
เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุใิหเ้ปน็ฉบบัสมบรูณ์

ขัน้ตอนที ่4 การหาประสทิธผิลของ

หลกัสตูรเสรมิ การนำาหลกัสตูรเสรมิดา้นการ
ทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมที่พัฒนาข้ึน
ไปทดลองใช้โดยในการหาประสิทธิผลของ
หลักสูตรเสริม โดยการทดลองใช้ที่โรงเรียน
บา้นกลว้ย และใชจ้รงิกบันกัเรยีนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 
ประเด็นแรกเนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวมี
ระดบัการทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีคอ่น
ข้างต่ำา ซึง่ไดข้้อมลูจากการสมัภาษณค์รูและ
นักเรียน พบว่า ทั้งครูและนักเรียนต้องการ
ใหม้กีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ใหผู้เ้รยีน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงและส่งเสริมการทำางาน
ร่วมกันผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม และ
ประเด็นที่สองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 เป็นช่วงชั้นที่เป็นรอย ต่อทางการศึกษา
เพราะนักเรียนชั้นนี้ส่วนใหญ่ต้องเข้าศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงจำาเป็น
ต้องเรียนรู้เรื่องของการทำางานเป็นทีมเพื่อ
ที่นักเรียนจะสามารถปรับตัวและนำาความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นขณะทีเ่รยีนตอ่ในระดบัทีส่งู
ข้ึนต่อไป ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้หลักสูตรเสริม
ในโรงเรียนดังกล่าว 

4.1 นำาหลกัสตูรไปใช้จรงิกบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นพะงาดวทิยา 
ซึ่งมีนักเรียน จำานวน 30 คน (1 ห้องเรียน) 
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง โดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบกลุม่เดยีวมกีารทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ และ
ในระหว่างการจัดกิจรรมผู้วิจัยได้คละความ
สามารถของผูเ้รยีนแตล่ะทมีออกเปน็เกง่ ปาน
กลาง และอ่อน ในอัตราส่วน (1:2:1) ตาม 
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ลำาดับ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ช่วย เหลือ
กันในทีมของตนเอง

4.2 ประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูร
เสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม 
โดยใช้เครื่องมือการวิจัยวัดความรู้ ทักษะ 
และความพึงพอใจของนักเรียน

เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ฉบับ ได้แก่ฉบับที่ 1 
แบบทดสอบความรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การ
ทำารายงานกลุ่ม การประชุมกลุ่มการสำารวจ
โรงเรยีน และการศกึษาชมุชน เปน็แบบปรนยั 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ 
ฉบบัที ่2 แบบประเมินความสามารถในการทำา
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี มเีนือ้หาเกีย่วกบั 
การกำาหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียน
รู ้การแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ ์
การระดมสมองและประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการ
แก้ปัญหา และการประเมินผลงานของทีม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ทมี มเีนือ้หาเกีย่วกบัความชอบในการปฏบิตัิ
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี การมสีว่นรว่มใน
ทมี การนำาความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำาวัน เปน็
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยันำาเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลู

เป็น 2 ตอน ตามวัตถปุระสงคข์องการวิจยัคอื

ตอนที ่1 ผลการสรา้งหลกัสตูรเสรมิ
ดา้นการทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี สำาหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ไดม้าจากการ
ดำาเนินการรวมสองขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเพื่อกำาหนด
โครงสร้างของหลักสูตรเสริม ดำาเนิน การ
โดยการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและทำาการ
สัมภาษณค์รูและนักเรียนแล้วนำามาสังเคราะห์
เปน็โครงสร้างของหลกัสตูรเสรมิ ได้สองสว่น 
ได้แก่ องค์ประกอบของหลักสูตรเสริม และ
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นทีม ซึ่งมีสาระ
สำาคัญ 2 ส่วน

สว่นที ่1 องคป์ระกอบของหลกัสตูร
เสริม ประกอบด้วย

1. หลกัการของหลกัสตูรเสรมิ เกีย่วขอ้ง
กับประเภทของหลักสูตรเสริม ลักษณะของ
หลักสูตรเสริม และเนื้อหา

2. วัตถุประสงค์ของหลัก สูตรเสริม 
(1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และเห็นประโยชน์ของการทำากิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นทีม (2) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
นำาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จาก
การทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมไปประยกุต ์
ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม

3. เนื้อหาสาระของหลักสูตรเสริม 
ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ครู และนักเรียน
ประกอบ ด้วยสาระการเรียนรู้ 4 เรื่อง 1) 
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การทำารายงานกลุ่ม 2) การประชุมกลุ่ม 3) 
การสำารวจโรงเรยีน และ 4) การศกึษาชมุชน

4. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นกลุ่ม ร่วมกัน
การอภปิรายกลุม่ แสดงความคดิเหน็ และทำา
กิจกรรมกลุ่มผ่านใบงาน

5. สือ่การเรยีนรู ้เปน็สือ่ทีใ่ชป้ระกอบ
กจิกรรมเพ่ือใหผู้เ้รยีนมองเหน็ภาพและเขา้ใจ
เนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งผู้วิจัยได้แยกส่ือ
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ใช้ก่อนการจัดกิจกรรม ใช้ระหว่างการจัด
กิจกรรม ใช้หลังการจัดกิจกรรม

6. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  
(1) แบบทดสอบวดัความรู ้(2) แบบวดัทกัษะ
การทำางานเปน็ทมี (3) แบบวดัความพงึพอใจ 
ต่อการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียน รู้ 
ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
1 เรื่อง การทำารายงานกลุ่ม

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
2 เรื่อง การประชุมกลุ่ม

3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
3 เรื่อง การสำารวจโรงเรียน

4. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
4 เรื่อง การศึกษาชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 การร่างหลักสูตรเสริม 
และการพิจารณาความเหมาะสมของร่าง

หลัก สูตรเสริม ดำาเนินการดังนี้ 

1. จัดทำารายละเอียดของหลัก สูตร
เสริมตามโครงสร้างที่กำาหนดขึ้นพร้อมจัด 
พิมพ์เป็นเอกสารหลักสูตรฉบับร่าง

2. จัดสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 9 ท่าน มาร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของร่าง
หลักสูตร และประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย พบว่า 
ร่างองคป์ระกอบของหลกัสตูรเสริมดา้นการ
ทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด และความเหมาะ สมของ
แผนการจัด การเรียนรู้ มีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด 

3. ปรับปรุงแก้ไขและจัดเรียบเรียง
เป็นหลักสูตรเสริมด้านการทำากิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นทีมฉบับสมบูรณ์

ตอนที ่2 ผลการหาประสทิธผิลของ
หลกัสตูรเสรมิด้านการทำากจิกรรมการเรยีนรู้
เป็นทีม สำาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ซึง่ผูว้จัิยไดท้ำาการเปรยีบเทยีบผลทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน ประเมิน
ความสามารถในการทำากิจกรรมการเรียนรู้
เป็นทีม และประเมินความพึงพอใจ ซึ่งพบ
ประเด็นสำาคัญ 3 ประการ ดังนี้

การเปรียบเทียบผลทดสอบความ
รู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแสดงดังตาราง
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จากตารางพบว่า นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีเ่รียนตามหลกัสตูรเสริม
ดา้นการทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมี สำาหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปทีี ่3 มคีะแนนสอบ
เฉลี่ยหลังเรียน ( = 34.87) คิดเป็นร้อยละ 
87.17 สูงกว่า คะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียน 
( = 21.37) คิดเป็นร้อยละ 53.43

 2. ความสามารถในการทำากจิกรรม 
การเรยีนรูเ้ปน็ทมี ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.49 เมือ่พิจารณาเปน็รายด้าน พบ
วา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื การแลกเปลีย่น
ความ คดิและประสบการณ ์มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
การระดมสมองและประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการ
แก้ปัญหา การประเมิน ผลงานของทีม และ
การกำาหนดเปา้หมาย และวางแผนการเรยีนรู ้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 4.48 และ 4.45 อยู่
ในระดับมาก ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และประสบการณก์บัเพือ่นในทมี มคีา่เฉลีย่

เท่ากบั 4.68 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา 
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้
ปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในทมีการรบัฟงัความ
คิดเห็นของเพื่อนๆ ในทีมเสมอ และความ
มั่นใจว่าการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม
ช่วยให้งานนั้นๆ สำาเร็จตามวัตถุ ประสงค์
ท่ีกำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 4.61, 4.57 และ 4.55 อยู่ในระดับ
มากที่สุดตามลำาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยใน 
3 ลำาดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดเปา้หมายและวางแผนการเรยีนรูร้ว่ม
กนัในทีมเสมอ การดำาเนนิกจิกรรมการเรยีน
รู้ตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิ ภาพ 
การสรา้งบรรยากาศในการขจดัความขดั แยง้
ในทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41, 4.38 และ 
4.37 อยู่ในระดับมาก

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมด้านการทำา
กจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การทำางานเป็นทีมช่วยกระตุ้น

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนเรียน และหลังเรียนตามหลักสูตรเสริม

คะแนน
สอบ

จำานวน
นักเรียน

(N)

คะแนน

เฉลี่ย

( )

คิดเป็น

ร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)

ผลต่าง

คะแนน

(D)
ก่อนเรียน

หลังเรียน

30

30

21.37

34.87

53.43

87.17

3.37

1.78 13.50
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ให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน มีค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลง 
มา คือ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคนในทีมเสมอ การทำากิจกรรมการเรียน
รู้เป็นทีมช่วยให้มีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกมากขึ้น คำาแนะนำาของผู้สอน
สนับ สนุนให้ทำางานในแต่ละขั้น ตอนได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68, 4.62 และ 4.55 อยู่
ในระดับมากที่สุดตามลำาดับ ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลีย่ใน 3 ลำาดบัสดุทา้ย คอื ความพงึพอใจ
ทีไ่ดม้สีว่นร่วมในการประเมนิผลงานของทมี 
สมาชิกในทีมให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน
เป็นอย่างดี สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการ
ทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมไปใช้ในชีวิต 
ประจำา วันได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46, 4.45 
และ 4.41 อยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย 

1. หลกัสตูรเสรมิดา้นการทำากจิกรรม
การเรียนรู้เป็นทีมสำาหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 เป็นโครงสร้าง 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นองคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิดา้น
การทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 6 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่

1.1  หลักการของหลักสูตรเสริม 
เก่ียวข้องกับประเภทของหลักสูตรเสริม 
ลักษณะของหลักสูตรเสริม และเนื้อหา

1.2  วัตถุประสงค์ของหลกัสตูรเสรมิ 
(1) เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ

เหน็ประโยชนข์องการทำากจิกรรมการเรยีนรู้
เปน็ทมี (2) เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถนำาความ
รู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จากการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม

1.3  เนื้อหาสาระของหลักสูตร
เสรมิ ซึง่ไดจ้ากการสมัภาษณค์รแูละนกัเรยีน
ประกอบ ด้วยสาระการเรียนรู้ 4 เรื่อง คือ 
การทำารายงานกลุ่ม การประชุมกลุ่ม การ
สำารวจโรงเรียน และการศึกษาชุมชน

1.4  การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้โดย
ให้นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น 
และทำากิจกรรมกลุ่มผ่านใบงาน

1.5  สื่อการเรียนรู้ เป็นสื่อที่ใช้
ประกอบกจิกรรมเพือ่ใหผู้เ้รยีนมองเหน็ภาพ
และเขา้ใจเนือ้หาไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่ผูว้จิยัได้
แยกสือ่การเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู ้
ดังนี้ ใช้ก่อนการจัดกิจกรรม ใช้ระหว่างการ
จัดกิจกรรม ใช้หลังการจัดกิจกรรม

1.6  การวดัผลประเมนิผลการเรียน
รู้ (1) แบบทดสอบวัดความรู้ (2) แบบวัด
ทักษะการทำางานเป็นทีม (3) แบบวัดความ
พึงพอใจ ต่อการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ทีม

และส่วนที่ 2 คือ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 แผน คือ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การทำารายงาน
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กลุ่ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
การประชุมกลุ่ม แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง การสำารวจโรงเรียน แผนการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง การศกึษาชมุชน

2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมมี
สาระสำาคัญ ดังนี้

2.1 ด้านความรู้ นักเรียนมีความ
รู้หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 87.17

2.2 ด้านความสามารถในการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
( = 4.49)

2.3 ด้านความพึงพอใจ นักเรียนมี
ความพงึพอใจตอ่การทำากจิกรรมการเรยีนรู ้
เป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53)

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การศกึษาโครงสร้างของหลกัสตูร
เสริมจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด
ทฤษฎี ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรเสรมิดา้นการทำากิจกรรมการเรยีนรู้
เปน็ทมี ทำาใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ำาคญัในการนำาไป ใช้
พฒันากระบวน การเรยีนการสอนของผู้เรยีน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตร
เสรมิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณก์ารเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน เนน้เสรมิสรา้งประสบการณก์าร
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยวิธีการแก้ปัญหา ผู้
เรียนต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหา แสดงออก
ด้วยการลงมือกระทำา ลงมือวางแผนเพื่อหา
ประสบ การณอ์นัเกิดจากการแก้ปัญหานัน้ๆ 

ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนแบบการเรียนรู้
ด้วยการกระทำา (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
ส่วนผลการสังเคราะห์การศึกษาและการ
สัมภาษณ์เพ่ือนำามากำาหนดโครงสร้างของ
หลกัสตูรเสรมิด้านการทำากจิกรรมการเรยีนรู้
เปน็ทมี สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิ
และแผนการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรเสรมิ
ดา้นการทำากจิกรรมเรยีนรูเ้ปน็ทมี โดยใชร้ปู
แบบกจิกรรมและประสบการณ์ ทาบา (Taba, 
H, 1962) เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิ
ส (Saylor, Alexander and William, A.J., 
1981) ออร์นสไตน์และฮังกิ้นส์ (Ornstein, 
A.G., and Hunkins, F.P., 2004) ส่วนการ
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเสริม 
เปน็การจัดสนทนา กลุม่ (Focus Group) โดย
เชญิผูท้รง คณุวฒุ ิจำานวน 9 ทา่น ตรวจสอบ
ประเมนิความเหมาะสมของรา่งหลกัสตูรและ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการ
เรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย พบว่า ร่างองค์ ประกอบ
ของหลักสูตรเสรมิดา้นการทำากจิกรรมการเรยีน
รู้เปน็ทมีสำาหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3 
มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ และความ
เหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้มคีวาม
เหมาะสมในระดับมากที่สดุ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ร่างหลักสูตรเสริม ผ่านการสังเคราะห์องค์ 
ประกอบของหลกัสตูรตามแนวคดิของนกัการ 
ศึกษา (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546; พิสณุ ฟองศรี, 
2549; Taba, 1962; Beauchamp, 1975 
; Saylor, Alexander and Lewis, 1981; 
Ornstein and Hunkins, F.P.,2004) จงึสง่
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ผลใหร้า่งหลกัสตูรเสรมิ มคีวามนา่เชือ่ถอื ซึง่
สอด คล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล สวัสดิ์
พงษ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่ง ประเทศเพือ่เสรมิ
สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 
ระดบัช้ันมัธยม ศกึษาปทีี ่2 พบวา่ หลกัการ
และจดุมุง่หมาย ตอ้งการพฒันาสมรรถภาพ
ด้านสติปัญญาไปพร้อมกับสมรรถภาพด้าน
เจตคติ ให้ความ สำาคัญกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อีกทั้งเน้นกระบวนการคิด
และแก้ปัญหา เนื้อหาต้องมีความเหมาะ
สมกับนักเรียน มีลักษณะสหวิทยา การ บูร
าณาการกบัสาระการเรยีนรูอ้ืน่ กจิกรรมการ
เรยีนการสอนตอังสร้างเจตคตเิชงิบวกกระตุน้
ปัญญานักเรียน และฝึกการกล้าแสดง ออก
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2. การหาประสิทธิผลของหลักสูตร
เสริม เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรเสริมมี
คณุภาพเพียงใดในการนำาไปใช ้ดงันัน้จงึตอ้ง
มกีารหาประสทิธิผลของหลกัสตูรเสริม โดย
การตรวจสอบผลทีไ่ดจ้ากการนำาไปใชใ้นดา้น
ของการวดัความรู ้ซึง่พบวา่ นกัเรยีนมคีวามรู้
เก่ียว กับการทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ทมีสงู
กวา่กอ่นการทำากจิกรรมการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับ อัจฉรา ฉายวิวัฒน์ (2551) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที ่6 ในสถาน ศกึษาขัน้พืน้ฐาน การทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร พบว่า ทักษะ
การคิดของกลุ่มทดลองหลังการใช้หลักสูตร
สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรและแตกต่าง

การอย่างมีนัย สำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ส่วนด้านความ สามารถในการทำากิจกรรม
การเรียนรู้เป็นทีมโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
แลก ปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
กับเพื่อนในทีม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เป็นเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้เป็นไปตามขั้นตอนขององค์ ประกอบของ
การทำางานเปน็ทมี จงึทำาใหผู้้ เรยีนไดม้สี่วน
ร่วมในกิจกรรมมากขึ้นกล้าที่จะแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็และประสบการณก์บัเพือ่นในทมี 
และผู้วจิยัได้ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหลัก สูตรเสริม
ด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม พบ
ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เปน็เพราะหลกัสตูรเสรมิผา่นการสรา้งอย่าง
เปน็ระบบตามขัน้ตอน ผา่นการพจิารณาโดย
ผูเ้ชีย่วชาญและปรบัแกไ้ข ทำาให้ไดห้ลกั สตูร
เสริมที่มีความสมบูรณ์เมื่อนำาไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้า หมายจึงทำาให้ผู้เรียนสามารถทำา
กิจกรรมเรียนรู้เป็นทีมได้ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร ผู้เรียนจึงเกิดความพึงพอใจ
และมีเจตคติ เชิงบวกต่อหลักสูตรเสริม ดัง
ที่ อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณ ลักษณะ
ท่ีพงึประสงคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา พบ ว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1. ผูท้ีต่อ้งการนำาหลกัสตูรเสรมิดา้น
การทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมสำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 ไปใชใ้นองคก์ร 
ควรศกึษาหลกัสตูรใหเ้ขา้ใจภาพรวมทัง้หมด
และดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมตาม
ขั้นตอนที่กำาหนด 

2. ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นีเ้ปน็การ
ทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ดังนั้นหากนำาไปใช้ในสถานศึกษาอื่น หรือ
ระดบัชัน้อืน่ ควรปรบัเปลีย่นเนือ้หา รปูแบบ 
วิธีการจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้สอด 

คล้องกับบริบทของผู้เรียนนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรทำาการวิจัยการใช้หลักสูตร
เสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบตา่งๆ

2. ควรทำาการศกึษาการใช้หลกัสตูร
เสริมด้านการทำากิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม 
สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นอื่นๆ 
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การวเิคราะหแ์นวคดิทางดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมของปราชญ์
ท้องถิ่น กรณีศึกษา: บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต
The Analysis of Education, Religion and Cultural, Conception 
of a Local Wisdom: A Case Study of Rev. Fr. Robert Costet.
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหแ์นวคดิดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
ของปราชญ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษาบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย 4 ขั้น
ตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาประวัติชีวิตและความเป็นมาของบาทหลวง โรแบรต์ โกสเต 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) วิเคราะห์แนวคิดทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยการวิเคราะห์เอกสารจากผลงานด้านการประพันธ์ จำานวน 13 เล่ม 3) ตรวจสอบและ
ยืนยันแนวคิดทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้า จาก
งานการประพันธ์ ผู้ใกล้ชิดและบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต ด้วยการสนทนากลุ่ม จำานวน 12 
คน และ 4) นำาเสนอแนวคดิทางดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของบาทหลวงโรแบรต ์
โกสเต ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 21 คน เพื่อเสนอ
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

ประวัติของบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต เป็นพระสงฆ์มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส เดินทาง
มาเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 57 ปี เป็นบุคคล
ท่ีมีชีวิตเรียบง่ายและสมถะ เรียนรู้และเข้าถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานเป็นอย่างดี และนำาเอา

1 นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 รองศาสตราจารย์ ดร, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 Ph.D.Candidate in Educational Administration, Faculty of Education,Ubon Ratchathani Rajabhat University
2 Associate Professor, Faculty of Education,Ubon Ratchathani Rajabhat University
3 Assistant Professor, Faculty of Education,Ubon Ratchathani Rajabhat Universitya
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ประเพณีบางอย่างมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์อย่างกลมกลืน มีผลงานการ
ประพันธ์และแปลหนังสือจำานวน 13 เล่ม 

2) ผลการวิเคราะห์แนวคิดของบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต ด้านการศึกษา ประกอบ
ด้วย การจัดการศึกษาท่ีต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบ มีหลักสูตรมีตัวชี้วัด กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ สอนโดยเน้นเนื้อหาวิชา คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงค์ ครูมีความรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
ผูบ้รหิารเปน็ผูน้ำาทีด่ ีมวีสิยัทศัน ์มคีณุธรรมจริยธรรม และศรัทธาในศาสนา คณุลกัษณะของ
ผู้เรียนที่ประสบ ความสำาเร็จในการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม สุภาพถ่อมตน รู้จักแบ่งปัน 
ใฝ่เรียนรู้ และเรียนรู้ตามศักยภาพ ด้านศาสนา ประกอบด้วย คริสตชนควรปฏิบัติตามความ
เชือ่ พธิกีรรม ประเพณี และหลกัคำาสอนของศาสนา ทำาหนา้ทีใ่นการเผยแผศ่าสนา และดา้น
วัฒนธรรม ประกอบด้วย การผสมผสานและหยิบยืมวัฒนธรรมกันและกัน การรับและการ
เกิดวัฒนธรรมใหม่ ที่สำาคัญควรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 

3) ผลการตรวจสอบและยืนยันแนวคิดโดยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้าจากงานการ
ประพันธ์ ผู้ใกล้ชิดและบาทหลวงโรแบรต์ พบว่า ส่วนใหญ่ยืนยันสอดคล้องกับข้อค้นพบ 
จากการวิเคราะห์แนวคิดทั้ง 3 ด้าน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ด้านการศึกษา ครูควร
เคารพศักดิ์ศรีของผู้เรียน และผู้เรียนควรลงทุนทางการศึกษา ด้านศาสนา คริสตชนควร
ดำาเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่ตนเชื่อ และด้านวัฒนธรรม ควรเคารพ เรียนรู้และ
ยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. ผลการนำาเสนอแนวคิดทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของปราชญ์
ท้องถิ่น กรณีศึกษาบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาควรได้รับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารการศึกษา ครูมี
คณุธรรม รกัและรบัใช ้ดา้นศาสนา ควรนำาหลักธรรมคำาสอนศาสนาคริสตม์าประยกุตใ์ชโ้ดย
การอ่าน พระคัมภีร์ส่งเสริมรักการอ่านใช้หลักกิจกรรมศาสนสัมพันธ์มาปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และด้านวัฒนธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย รู้เขารู้เรา เพื่ออยู่ร่วมสังคม
กันได้อย่างมีความสุข

 

คำาสำาคัญ: การวิเคราะห์,แนวคิด, การศึกษา, ศาสนา, วัฒนธรรม, ปราชญ์ท้องถิ่น
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Abstract

The objectives of this study are to analyze the education, religion and 
cultural conception of the local wisdom based on a case study of Rev. Fr.  
Robert Costet. The research was divided into 4 Steps : First step was an  
in-depth interview concerning Rev. Fr. Robert Costet’s life story, second step was 
the analysis of his ideas on education, religion and culture which were expressed 
in his sermons literary work, third step was the approval and certification by 12 
experts of focus group panel discussion, and the fourth step was to summarize 
and present to the 21 experts, the statistics used in data analysis included mean, 
standard deviation, and content analysis.

The results were as follows:

1. The life history of Rev. Fr. Robert Costet was the Catholic missionary 
priest from Paris, France, who has been in Ubon Ratchathani, Thailand for 57 
years. He lives a simple life and gets along with the Esan people well. He has 
contributed this experience in Catholic liturgy, his literary work and in his 13 books. 

2. The results of the concept analysis on education of Rev. Fr. Robert 
Costet were as follows: system of education curriculum, indicators, process and 
sources, and emphasis on content. Teachers had to have responsibility, spiritual-
ity of being a teacher and ongoing education. Administrators should have vision, 
moral qualities, ethic and faith in God. Students were serious on learning and 
imbued with positive values: humility, sharing, and use their talents to the utmost. 
Religion aspects consisted of Catholic Christians should practice their faith in 
liturgy, custom, and teaching. Christians were also missionaries. Culture aspects 
consisted of exchange and mutual acceptance, which would bring to birth a new 
culture. This should be passed on from generation to generation. 

3. The approval and confirmation of the study by Rev. Fr. Robert Costet 
himself, people concerned to him and documents, revealed general agreement 
on three aspects mentioned above, with three recommendations: education, the 
teachers should have respect for human dignity of the students, and students 
should invest their time and effort in education. religion, Catholic Christians should 
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express their faith in witness of life and culture. They should respect, learn and 
accept local cultural values. 

4. The presentation of the case study of Rev. Fr. Robert Costet showed 
the maximal acceptance with added education, aspect education management 
should meet the standard. Administrator should have concept, theory, and  
administrative. Teachers should know how to have spirit of love and service.  
Religion aspect should bring into practice in daily life especially by daily  
reading the Bible and ecumenism. Culture aspect study contemporary  
cultures but not too much either direction; learn from each other in order to  
live harmoniously and happily with one another in Thai society.

Keywords: Analysis, Conception , Education, Religion, Cultural, Local Wisdom 

บทนำา

แนวคิดของมนุษย์แต่ละคนเป็น ตัว
บ่งชีแ้นวทางในการดำาเนนิชวีติของบคุคลคน
นั้น และ ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้มนุษย์
เปลี่ยนแปลงสังคมหรือประเทศชาติได้ ถ้า
คนสว่นใหญม่แีนวคดิทีด่ ีและเปน็ไปในแนว
เดียวกันก็จะนำามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ต่อ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติน้ัน ๆ
มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม ย่อม
ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าในการดำาเนิน
ชวิีต ในอดีตจะเหน็วา่สังคมมนษุยใ์นประเทศ
แถบยุโรป อาท ิประเทศนอรเ์วย ์เนเธอรแ์ลนด ์
เยอรมนี สวีเดน ฝรั่งเศสอีตาลี และอังกฤษ 
เป็นต้น (องค์การสหประชาชาติ.2011 : 
เว็บไซด์) ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหตุเพราะมี
ปราชญ์หลายแขนงท่ีมีศาสตร์ และศิลป์ใน

ดา้นต่าง ๆ  มากมาย ประกอบกบัประชาชน
ในประเทศถูกปลกูฝงัให้มแีนวคดิกา้วหนา้ มี
การถา่ยทอดแนวคดิ การแลกเปลีย่นความรู ้
และวิทยาการสมัยใหม่ ระหว่างชนในชาติ 
จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อดำารงรักษาไว้ซึ่งความภาค
ภูมิใจในความเจริญรุ่งเรืองแห่งประเทศชาติ
ของตน ทำาให้ผู้คนจากประเทศที่ยังไม่เจริญ 
และกำาลงัพฒันานยิมสง่ประชาชนในประเทศ
ของตนไปศึกษาหาความรู้ในประเทศเหล่า
นั้น เพื่อนำาแนวคิดด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และความเจริญ ก้าวหน้า
ด้านวิชาการหลายแขนงมาพัฒนาประเทศ
ชาติของตน Dewey (1916 : 5) 

แม้ว่าในยุคสังคมปัจจุบันความก้าว
ทางด้านเทคโนโลยี การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
นวตักรรมดา้นการศกึษาจะถูกนำามาใชใ้นการ
จดัการเรยีนรู ้พฒันาองคค์วามรูแ้บบใหม ่ๆ  
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ใหก้บัผูเ้รยีนมคีวามรู้ มทัีกษะสามารถแขง่ขนั
เทา่ทนักบัอารยประเทศทีค่วามเจรญิ แนวทาง
การจัดการศึกษาของไทยได้ให้ความสำาคัญ
ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้
เรยีนและสรา้งจติสำานกึในดา้นศาสนา ศลิป
วฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ภูมปิญัญาไทย 
ดงัในพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ข เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 
มาตรา 7 กล่าวถึงว่ากระบวนการเรียนรู้ 
ตอ้งมุง่ปลกูฝงัจติสำานกึ ทีถ่กูตอ้ง รูจ้กัรกัษา
ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์มคีวามภาคภมูใิจใน 
ความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลป
วฒันธรรมของชาต ิการกฬีา ภมูปิญัญาทอ้ง
ถิน่ ภมูปิญัญาไทย และความรูอ้นัเปน็สากล 
ตลอดจน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิง่แวดลอ้ม มคีวามสามารถในการประกอบ
อาชพี รูจั้กพึง่ตนเอง มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประเทศไทยแม้จะมีภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง แต่ก็ไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่าสังคมไทยก็มีส่วนในการแลก
เปลี่ยนความรู้ และรับเอาวัฒนธรรมจาก
ประเทศอื่นมาปรับใช้ในประเทศ ซึ่งในอดีต
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญกลุ่มหนึ่งในการนำาเอา
ความรู้ วัฒนธรรมรวมทั้งการเผยแผ่ศาสนา 
และการศกึษามาสูด่นิแดนทีต่อ้งการพฒันา 
ซึ่งรวมท้ังประเทศไทยด้วย คือกลุ่มที่เรียก
ว่า “มิชชนันาร”ี ทีเ่ข้ามาเผยแผศ่าสนาครสิต์
ตัง้แตส่มยักรงุศรอียธุยา โดยเฉพาะในรชัสมยั
สมเดจ็พระนารายณม์หาราช คณะมชิชนันารี
จากประเทศตะวนัตกไดรั้บการตอ้นรับและมี

บทบาทสำาคญัอยา่งมากในเร่ืองการทูต การ
แพทย์ การศึกษาและศาสนา แม้ว่าในสมัย
ก่อนหน้านี้มิชชันนารีค่อนข้างที่จะเกี่ยวพัน
กบัการเมอืงและการคา้มากเกนิไปกต็าม ดงั
ที่ โรแบรต์ โกสเต ( 2549 : 58-59 ) กล่าว
ไวว้า่การทำางานเผยแผศ่าสนาของมิชชันนารี
ในสยามนัน้ มชีว่งเวลาทีข่ึน้ถงึจดุสงูสดุและ
ตกลงสูจ่ดุต่ำาสดุสลบักนั ไปตามสถานการณ์
และความเปน็ไปในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ในสมยั
รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั พระองคไ์ดท้รงสรา้งพืน้ฐานความ
มั่นคงของประเทศไทยแบบสมัยใหม่ ได้ใช้
นโยบายเปิดประเทศและใช้มิชชันนารีเป็น
เครือ่งมอืของการพฒันาประเทศ ถอืว่า “มชิ
ชนันารเีปน็เครือ่งมอืของวฒันธรรมตะวนัตก” 
ดังนั้น พระองค์จึงทรงต้อนรับบรรดามิชชัน
นารี เพราะว่าประเทศสยามกำาลังอยู่ในช่วง
ท่ีมีความตอ้งการอารยธรรมตะวันตกเพ่ือจะ
ให้พ้นจากการคุกคามของอำานาจตะวันตก
ด้วยกันเอง สอดคล้องกับสุรพันธ์ สุวรรณ
ศรี (2552 : 133-134) ได้เขียนไว้ว่าคณะ
มิชชันนารีคณะแรกที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการเผยแผ่ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของตะวันตก คอื คณะมชิชนันารี
มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (Missions 
Etrangères de Paris) M.E.P.

หนึง่ในจำานวนมสิชนันารีนีคื้อบาทหลวง
โรแบรต์ โกสเต ที่มุ่งจะสืบทอดเจตนารมณ์
ของคณะสงฆ์มิสซงัตา่งประเทศแหง่กรงุปารสี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเปน็ผูน้ำาทอ้งถิน่ การ
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อทุศิเวลาในการเขยีน และแปลหนงัสอืทีเ่ปน็
ประโยชน์ตอ่พระศาสนจกัรคาทอลกิและต่อ
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นอันมาก 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำาการวิเคราะห์แนวคิด
ทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของบาทหลวงโรแบรต ์โกสเต เพือ่เสนอเปน็
แนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคดั์งนี้

1. เพือ่ศกึษาประวตัชิวีติและความเปน็
มาของปราชญท์อ้งถ่ิน: กรณีศกึษาบาทหลวง
โรแบรต์ โกสเต

2.เพือ่วเิคราะห์ แนวคดิทางดา้นการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของปราชญ์
ท้องถิ่น: กรณีศึกษา บาทหลวงโรแบรต์  
โกสเต  

3. เพือ่ตรวจสอบและยนืยนัแนวคดิ
ทางดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมของ
ปราชญ์ทอ้งถิน่ จากผลงานดา้นการประพนัธ ์
ผู้ใกล้ชิด และบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต

4. นำาเสนอแนวคดิทางดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของปราชญ์ท้องถิ่น : 
กรณีศึกษา บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต เพื่อ
เสนอเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา

วิธีการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาวเิคราะห์

แนวคิดทางด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ปราชญ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา
บาทหลวง โรแบรต์ โกสเต ขอบเขตของ
การวิจัยได้ถูกกำาหนดขึ้นเพื่อให้การวิจัยนั้น 
สามารถบรรลตุามวัตถุประสงคข์องการวิจยั
ใหม้ากทีส่ดุ ผูว้จิยัจงึไดก้ำาหนดขอบเขตของ
การวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านเนื้อหา 

1.1 ศกึษาประวตัชีิวติและความเปน็
มาของบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต

1.2 ศกึษาแนวคดิดา้นการศกึษาของ
บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต 

1.3 ศึกษาแนวคิดด้านศาสนาของ
บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต 

1.4 ศึกษาแนวคิดด้านวัฒนธรรม
ของบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต

2. ด้านวิธีการศึกษา

ผู้วิจัยรวบรวมและนำาเอาแนวคิด
ทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปราชญท์อ้งถิน่ ของบาทหลวง โรแบรต์ โกส
เต มาวเิคราะห ์ซึง่ข้อมูลท่ีนำามาวเิคราะหน์ัน้
ได้มาจากการสัมภาษณ์ แบบเชิงลึก การจด
บนัทกึภาคสนาม และศกึษาจากเอกสาร โดย
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติชีวิตและ
ความเป็นมาของปราชญ์ท้องถิ่น : กรณี
ศึกษา บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต โดยการ
สังเกต ( Observation and Field-Note ) 
และการสัมภาษณ์ (Interview) ภูมิหลังและ
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ประสบการณ์ของบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต 
เกีย่วกบั 1) ประวตัชิวีติและความเปน็มา 2) 
แนวคดิดา้นการศกึษา 3) แนวคดิดา้นศาสนา 
4) แนวคดิดา้นวฒันธรรม โดย การจดบนัทกึ
ภาคสนามด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

ขัน้ตอนที ่2 วเิคราะหแ์นวคดิทางดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปราชญ์
ท้องถิ่น ของบาทหลวง โรแบรต์ โกสเต โดย
การวเิคราะหเ์อกสาร (Document Analysis) 
จากเอกสารงาน การประพนัธ ์บทสมัภาษณ์
และบทเทศน ์เขา้เงยีบ ของบาทหลวงโรแบรต ์
โกสเต จำานวน 13 เล่ม

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบและยืนยัน
แนวคิดทางด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ปราชญท์อ้งถิน่ ของบาทหลวง โร
แบรต์ โกสเต โดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผู้ใกล้ชิด คือ นักบวช 
และ ผู้รู้ จำานวน 12 คน

ขั้นตอนที่ 4 การนำาเสนอแนวคิด
ทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปราชญท์อ้งถิน่ ของบาทหลวง โรแบรต ์โกสเต 
โดยการประชมุผูท้รงคณุวฒิุ (Connoisseur-
ship) จำานวน 21 คน และสรุปผลการวิจัย 
เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา

3. ด้านระยะเวลา

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเพือ่
การวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการเพือ่เกบ็
รวบรวมขอ้มูล เริม่ดำาเนินการ เดอืน สงิหาคม 
2554 ถึง มกราคม 2556 แบ่งออกเป็น 4 
ระยะดังน้ี ระยะที่ 1 ด้านประวัติชีวิตของ

บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต ระยะที่ 2 ศึกษา
แนวคิดด้านการศึกษา ระยะที่ 3 ศึกษา
แนวคิดด้านศาสนา และระยะที่ 4 ศึกษา
แนวคิดด้านวัฒนธรรม และเก็บข้อมูลเพ่ิม
เติม ในเดือนมีนาคม 2556

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ดำาเนินการวิจัย 4 ขั้น
ตอน ดังนี้

ขัน้ท่ี 1 ศกึษาประวัติชีวิตและความ
เป็นมาของบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก(In–depth Interview) 

ข้ันที ่2 วิเคราะห ์สังเคราะหแ์นวคดิ
ทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis) จากผลงานด้านการประพันธ์ 
จำานวน 13 เล่ม 

ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบและยืนยันแนวคิด
ทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยการตรวจความเที่ยงตรงของข้อมูล โดย
ใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบ
สามเส้า (Methodological Triangulation) 
จากผลงานด้านการประพันธ์ ผู้ใกล้ชิด และ
บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต ด้วยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) จำานวน 12 คน 

ขัน้ที ่4 สรปุผลและนำาเสนอแนวคดิ
ทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Connoisseurship) จำานวน 21 คน เพื่อ
เสนอเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
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สรุปผลการวิจัย

1. บาทหลวงโรแบรต์ โกสเต เป็น
พระสงฆ์มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส เดินทางมา
เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 57 ปี เป็น
บุคคลที่มีชีวิตเรียบง่ายและสมถะ สามารถ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอีสานได้เป็นอย่าง
ดี จนสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรม
ทางศาสนาคริสต์อย่างกลมกลืน มีผลงาน 
ประกอบด้วย การแปล การประพันธ์และ
ถอดความหนังสือ จำานวน 13 เล่ม 

2. บาทหลวงโรแบรต ์โกสเต มแีนวคดิ 
ด้านการศึกษา ประกอบดว้ย การจัดการศกึษา
ตอ้งมดีำาเนนิการอยา่งเปน็ระบบมหีลกัสตูร มี
ตวัชีว้ดั กระบวนการจดัการเรยีนการสอนจาก
แหล่งเรียนรู้ ทุกแหล่ง สอนโดยเน้นเนื้อหา
วิชาครูมีความรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และศรัทธาในศาสนา ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สุภาพถ่อมตน รู้จักแบ่งปัน ใฝ่
เรยีนรู ้และเรยีนรูต้ามศกัยภาพ ดา้นศาสนา 
ประกอบดว้ย ครสิตชนควรปฏบิตัติาม ความ
เชื่อ พิธีกรรม ประเพณี และ หลักคำาสอน
ของศาสนา ทำาหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนา 
และด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย การผสม
ผสานและหยบิยมืวฒันธรรมกนัและกนั การ
รบัและการเกิดวฒันธรรมใหม ่ท่ีสำาคญัควรมี
การถ่ายทอดวัฒนธรรม จากรุ่น สู่รุ่น 

3. ผลการตรวจสอบและยนืยนัแนวคดิ
โดยวธิตีรวจสอบแบบสามเสา้ จากเอกสาร ผู้
ใกลช้ดิ และบาทหลวงโรแบรต ์โกสเต พบวา่ 
สว่นใหญย่นืยนัสอดคลอ้ง กบัขอ้คน้พบ จาก
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทั้ง 3 ด้าน และ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ด้านการศึกษา
ครูควรเคารพศักดิ์ศรีของผู้เรียน และผู้เรียน
ควรลงทุนทางการศึกษา ด้านศาสนา คริสต
ชนควรดำาเนนิชวีติเปน็ประจกัษพ์ยานในสิง่ที่
ตนเชือ่ และดา้นวฒันธรรม ควรเคารพเรยีนรู ้
และยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. ผลการนำาเสนอแนวคดิทางดา้นการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของปราชญ์
ท้องถิ่น กรณีศึกษาบาทหลวง โรแบรต์ โกส
เตพบว่าโดยภาพรวมและ รายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
คือด้านการศึกษาการจัดการศึกษาควรได้
รับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร
มีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารการ
ศกึษา ครมูคีณุธรรมรกัและรบัใช ้ดา้นศาสนา 
ควรนำาหลักธรรมคำาสอนศาสนาคริสต์มา
ประยุกต์ใช้โดยการอ่านพระคัมภีร์ส่งเสริม
รกัการอา่น ใชห้ลกักจิกรรมศาสนสมัพนัธ์มา
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม และด้าน
วัฒนธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย รู้เขา
รู้เรา เพ่ืออยู่ร่วมสงัคมกนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวจิยัแนวคดิของบาทหลวง
โรแบรต ์โกสเต ผูว้จิยัพบประเดน็ทีน่า่สนใจ
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ในการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

ดา้นการศกึษา การศกึษาทีส่มบรูณ์
แบบนั้นต้องเรียนรู้จากอดีตเพื่อปรับปรุง
ปจัจบุนั สามารถรกัษาและสบืทอดเปน็มรดก
แหง่ภมูปิญัญาสูช่นรุ่นหลงัได ้การจดัการศกึษา
ตอ้งดำาเนนิการอยา่งเปน็ระบบ มหีลกัสตูรมี
ตัวช้ีวดั การจดักระบวนการเรยีนรู ้เนน้ผูเ้รยีน
สามารถเรียนรู้จากกระบวนการค้นพบด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทุกแหล่ง สอนโดย
เน้นเนื้อหาวิชา ครูมีความรับผิดชอบ มีจิต
วญิญาณของความเปน็คร ูและแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และศรัทธาในศาสนา ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม สุภาพถ่อมตน รู้จักแบ่ง
ปัน ใฝ่เรียนรู้ และเรียนรู้ตามศักยภาพ ด้าน
ศาสนา ประกอบด้วย คริสตชนควรปฏิบัติ
ตามความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี และหลัก
คำาสอนของศาสนา ทำาหน้าที่ในการเผยแผ่
ศาสนาและดา้นวัฒนธรรม ประกอบดว้ย การ
ผสมผสานและหยบิยมืวฒันธรรมกนัและกนั 
การรบัและการเกดิวัฒนธรรมใหม ่ควรมกีาร
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สอดคล้อง
กับ สุริชัย หวันแก้ว (2547 : 157-158) ได้
แยกการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมออกเปน็
สองรูปแบบ ประการแรก การเปลี่ยนแปลง
จากภายใน (Endogenous Change) เช่น 
การประดิษฐ์คิดค้นวิธีการผลิตขึ้นใหม่ การ
ตอ่สูข้ดัแยง้ระหวา่งกลุม่และกระบวนการใน
สังคม การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากชนชั้น
นำา และประการทีส่อง การเปลีย่นแปลงจาก
ภายนอก (Exogenous Change)เชน่การรบั

เทคโนโลยหีรอืสิง่ประดษิฐจ์ากภายนอก การ
ลา่อาณานิคม บางกรณอีาจเกดิข้ึนโดยความ
สมัครใจ หรือการใช้กำาลังบีบบังคับ

ผลการตรวจสอบและยนืยนัแนวคดิ
โดยวธิตีรวจสอบแบบสามเสา้ จากเอกสาร ผู้
ใกลช้ดิ และบาทหลวงโรแบรต ์โกสเต พบวา่ 
สว่นใหญย่นืยนัสอดคลอ้งกบัขอ้ค้นพบ จาก
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทั้ง 3 ด้าน และ 
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ด้านการศึกษา 
ครูควรเคารพศักดิ์ศรีของผู้เรียน และผู้เรียน
ควรลงทุนทางการศึกษา ด้านศาสนา คริสต
ชนควรดำาเนนิชวีติเปน็ประจกัษพ์ยานในสิง่ที่
ตนเชื่อ สอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2531 
:147) ในคัมภีร์ไบเบิ้ล แรกเริ่มในปฐมกาล
พระเจ้าทรงสร้างโลก สร้างสิ่งสารพัด และ
สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสุดท้าย คือ สร้าง
มนษุยต์ามแบบฉายาของพระองค ์และดา้น
วฒันธรรม ควรเคารพ เรยีนรูแ้ละยอมรบัใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลการนำาเสนอแนวคดิทางดา้นการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของปราชญ์
ท้องถิ่น กรณีศึกษาบาทหลวง โรแบรต์ โกส
เตพบว่า โดยภาพรวมและ รายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
คือ ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาควรได้
รบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ผูบ้รหิารมี
แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการบรหิารการศกึษา 
ครูมคีณุธรรมรักและรับใช้ สอดคลอ้งกบัพระ
วรสารของนกับญุมารโก บทที ่10 ขอ้ 43 ที่
กล่าววา่ พระเยซูตรัสวา่ ผู้ใดปรารถนาจะเปน็
ใหญจ่ะตอ้งทำาตนเปน็ผูร้บัใชผู้อ่ื้น และผูใ้ดที่
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ปรารถนาจะเปน็คนทีห่นึง่ในหมูท่า่นกจ็ะตอ้ง
ทำาตนเปน็ผูร้บัใชท้กุคน ดา้นศาสนา ควรนำา
หลกัธรรมคำาสอนศาสนาครสิตม์าประยกุตใ์ช้
โดยการอา่นพระคมัภรีส์ง่เสรมิรกัการอา่น ใช้
หลักกิจกรรม ศาสนสัมพันธ์มาปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และด้านวัฒนธรรม 
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย รู้เขารู้เรา เพื่ออยู่
ร่วมสังคมกันได้อย่างมีความสุข สอดคล้อง
กบั อมรา พงศาพชิญ ์(2544 :18) ไดก้ลา่ว
ว่า วัฒนธรรมมีพลังไม่เท่ากัน คนกลุ่มหนึ่ง
มแีนวโนม้ทีจ่ะยอมรบัวฒันธรรมของอกีกลุม่
หนึง่ กลุม่ทีม่วีฒันธรรมพลงันอ้ยจะถกูผสม
ผสานกลนืเขา้เปน็สว่นหนึง่ของกลุม่ทีม่พีลงั
มากกวา่ ไดแ้ก ่การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหวา่งประเทศตะวนัตกกบัประเทศทีต่กเปน็
เมืองขึ้น เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 
จึงจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงวัฒนธรรมของ
ชาติตนในบางส่วน ให้สอดคล้องวัฒนธรรม
ของชาติอืน่ แตท่ัง้นีต้อ้งไมใ่ชเ่ปน็การรบัเอา
วัฒนธรรมจากชาติอื่นมาแทนที่และละทิ้ง
วัฒนธรรมเดิม เพราะจะทำาให้สูญเสียความ
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ข้อเสนอแนะ

จากสรุปผลการวิจยัและการอภปิราย
ผลการวิจัยดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถให้
ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังราย
ละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผล การวิจัย
ไปใช้

1.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา จาก
สิ่งที่ใกล้ตัวนำาไปสู่การเรียนรู้ในโลกกว้าง 
และสามารถนำาไปกำาหนดเป็นแนวทางหรือ
นโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ 

1.2 บุคลากรควรได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความ
ตระหนัก และเห็นคุณค่า ศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

1.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ปราชญ์
ทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนรู ้เกีย่ว
กับขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1.4 ควรจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา
ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
ของประเทศในอาเซียน 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาแนวคดิเกีย่วกบั
ภาวะผูน้ำาแบบผูรั้บใช ้ของผูบ้ริหารและครูใน
โรงเรียนคาทอลิก

2.2 ควรมีการวิจัยปราชญ์ท้องถิ่น
ในสาขาอื่นๆ

2.3 ควรศึกษารูปแบบหรือกรอบ
แนวคิดในการวิจัยรูปแบบอื่นๆ เพ่ือนำาผล
ไปใช้ในการจัดการศึกษา 
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สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
Development of Secondary School Students’ Desirable Char-
acteristic, under the Office of Secondary Educational Service 
Area 26
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Nipon Yosda1, Chumnain Pollaharn2, Somchai Wongkasem3

บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
2) สร้างตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 3) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 และ 4) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 การวิจัยแบ่งเป็น 
4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้างานวิชาการ ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำานวน 35 โรงเรียน รวม 315 คน ระยะที่ 2 สร้างตัวบ่ง
ชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้า
งานวิชาการ ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
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พืน้ฐาน จำานวน 38 คน ระยะที ่3 สร้างและพฒันาชดุกิจกรรมการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องนกัเรยีน กลุม่เปา้หมายไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครหูวัหนา้งานวชิาการ ครหูวัหนา้
งานกิจการนักเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 37 คน และ
ระยะท่ี 4 ทดลองใชช้ดุกจิกรรมการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน กลุม่ผูร้ว่ม
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน
กลุม่เป้าหมาย จำานวน 293 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ ์แบบบนัทกึ แบบสงัเกต และแบบประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดย
หาความถี ่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ แลว้นำาเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
และการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิคณุภาพ วเิคราะหโ์ดยใชว้ธิวีเิคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า มีสภาพปัญหา
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงลำาดับความสำาคัญ 3 ลำาดับ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ด้านการมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ และด้านขยันมุ่งมั่นในการทำางาน

2. ผลการสร้างตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำานวน 12 ด้าน และมีตัวบ่งชี้ จำานวน 35 ตัวบ่งชี้ 

3. ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ชุด
กิจกรรม 4 ชุด โดยภาพรวมคุณภาพของชุดกิจกรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

4. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า  
นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน

Abstract

The objectives of this study were: 1) to study the problem situation 
of Secondary School Students’ Desirable Characteristics, under the Office of 
Secondary School Educational Service Area 26, 2) to construct the indicators 
of Secondary School Students’ Desirable Characteristics, under the Office of 
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Secondary School Educational Service Area 26, 3) to construct and develop  
the Development Activity Package of Secondary School Students’ Desirable  
Characteristics, under the Office of Secondary School Educational Service Area 26, 
and 4) to try out the Development Activity Package of Secondary School Students’ 
Desirable Characteristics, under the Office of Secondary School Educational Service 
Area 26. There were classifying the research study into 4 phases of this study: 
Phase 1;The study of problem situation of Secondary School Students’ Desirable 
Characteristics. The samples using in this study were 315 school administrators, 
teachers, academic work head, head teachers of student affair, and Basic School 
Boards from 35 Secondary Schools, under jurisdiction of the Office of Secondary 
School Educational Service Area 26, Phase 2; The construction for indicators of 
Secondary School Students’ Desirable Characteristics, the samples were 37 school 
administrators, teachers, academic work head, head teachers of student affair,  
and Basic School Boards, Phase 3; The construction and development of  
the Development Activity Package of Secondary School Students’ Desirable  
Characteristics, the samples were 37 school administrators, teachers, academic 
work head, head teachers of student affair, and Basic School Boards, and  
Phase 4; The trying out of the Development Activity Package of Secondary School 
Students’ Desirable Characteristics, the samples were 293 school administrators, 
teachers, Basic School Boards, and target group. Then instruments using for data 
collection were the Questionnaire, the Interview Form, and the Evaluation Form. 
For Quantitative data analysis, it was performed by finding the Frequency, and 
Percentage. Then, presented in Descriptive Form. For Qualitative data analysis,  
it was performed by Content Analysis. 

The research findings were as follows: 

1. The findings of the problem situation of Secondary School Students’ 
Desirable Characteristics, under the Office of Secondary School Educational 
Service Area 26, found that the problem situation was in “High” level in every 
aspect ranking 3 orders of the importance with highest average value including: 
the discipline, the second order included the responsibility, and diligence as well 
as persistence in working. 
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2. The findings of construction for indicators of Secondary School Students’ 
Desirable Characteristics, under the Office of Secondary School Educational  
Service Area 26, found that 12 Desirable Characteristics, and 35 indicators were 
obtained.

3. The findings of the Development Activity Package of Secondary School 
Students’ Desirable Characteristics, under the Office of Secondary School 
Educational Service Area 26, in overall, the quality of Activity Package was in  
“Very Good,” level.

4. The findings of trying out the Development Activity Package of  
Secondary School Students’ Desirable Characteristics, under the Office of  
Secondary School Educational Service Area 26, found that the practice  
behavior was in “High” level in every aspect. 

Keywords: Development of Desirable Characteristic, Secondary School Students, 
the Office of Secondary School Educational Service Area 26

บทนำา

การจดัการศกึษาแกเ่ยาวชนนบัเปน็
รากฐานที่สำาคัญที่สุดประการหนึ่งในการ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไข
ปญัหาตา่งๆ ในสงัคมได ้เนือ่งจากการศกึษา
เป็นกระบวนการทีช่ว่ยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาตนเอง
ด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การวาง
รากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านต่างๆ ท่ีจะดำารงชีพได้อย่างมีความสุข
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
รวมพลงัสรา้งสรรคก์ารพฒันาประเทศอยา่ง
ยัง่ยนื (สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ 

พืน้ฐาน. 2547: 1) ซึง่สถานศกึษาเปน็หนว่ย
งานทางการศึกษาที่รับช่วงมาจากสถาบัน
ครอบครวั ซึง่โรงเรยีนนอกจากจะใหว้ชิาความ
รู้ แล้วยังคงอบรมจรรยามารยาทเพื่อให้เด็ก
เปน็บคุลากรทีม่คีณุคา่ของชาตใินอนาคต แต่
สภาพความจริงปัจจุบันพบว่า คนไทยกำาลัง
ประสบปญัหาวกิฤตคา่นยิมทีเ่ปน็ผลกระทบ
จากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทำาให้คุณธรรมและ
จริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป 
ทำาใหส้ถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษาและ
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สถาบันศาสนา มีบทบาทในการอบรมเลี้ยง
ดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณภาพ
และจรยิธรรมลดนอ้ยลง นำาไปสูค่า่นยิมและ
พฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม และบริโภคเพิ่ม
มากขึ้น (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549: 5) ดัง
นั้นจึงควรที่ต้องปลูกฝังจิตสำานึกแก่เยาวชน 
เสียแต่เริ่มต้น สถานศึกษาควรที่จะจัดทำา
หลกัสตูรใหส้อดคล้องกับโครงสร้างของสังคม
ไทยให้เยาวชนได้ภาคภูมิใจกับวัฒนธรรม
ไทย มีความรักชาติ รักภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
และมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 5) 

ดังนัน้การจดัการเรยีนการสอนหรอื
กิจกรรมต่างๆ จะต้องคำานึงการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ลงไปในการสอน
ทุกรายวิชาในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วย
เสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนเป็นบุคคลท่ีมีคณุธรรม
จรยิธรรมทีด่งีาม อนัเปน็แนวทางหนึง่ทีจ่ะชว่ย
แกไ้ขหรอืฝกึฝนนกัเรยีนใหม้คีณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ ภายใตจ้ติสำานึกในระดบัหน่ึงตาม
หลกัการของจดุมุง่หมายทีส่ำาคญัของการจดัการ
ศึกษา ดังที่ กาญจนา นาคสกุล (2546: 5) 
ได้กลา่วไว้ว่า จดุมุ่งหมายท่ีสำาคัญประการหนึง่
ของการจดัการศกึษาจงึต้องเน้นทีก่ารสร้างคน
ที่จะรักษาคุณลักษณะต่างๆ ของคนไทยไว้ 
เช่น สร้างความซื่อสัตย์ ความสุจริตจะต้อง
พยายามขจดัความโลภ ความอยากได้ ความ
ฟุ้งเฟ้อให้หมดไปหรืออย่างน้อยก็ให้ลดลง  
ซึง่ในการปลกูฝงัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
เชน่นีจ้ะตอ้งใชศ้าสตรค์อื ความรูห้ลากหลาย

และใช้ศิลป์ ซึ่งเป็นวิธีการ กระบวนการ 
ประสบการณ ์การถา่ยทอด และการนำาไปใช้
ในชวีติจรงิ จากทีก่ลา่วมา การจัดกจิกรรมควร
ตอ้งใชว้ธิกีารถา่ยทอดหลายรปูแบบ อาทเิชน่  
การสรา้งชดุกจิกรรมเพือ่การพฒันาคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนน่าจะช่วยแก้
ปัญหาให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ี
เพราะชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมการศึกษา 
ชนดิหนึง่ทีจ่ะสง่เสรมิใหก้ารพฒันาคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ประสบผลสำาเร็จและบรรลุ
ตามจดุประสงค์ทีว่างไว ้ซึง่ สจุน ีกระสาทอง 
(2541: 25) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุด
กิจกรรมว่า ชุดกิจกรรมเป็นเทคโนโลยีชนิด
หนึง่ทีช่่วยแกป้ญัหาในการเรียนการสอน เพือ่
อำานวยความสะดวกใหก้บัครูและเปน็การเปดิ
โอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาให้
นกัเรยีนประสบความสำาเรจ็ในการเรยีนสงูสดุ 
และสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั จนิตนา สขุ
มาก (ม.ป.ป.: 84-85) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม
จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจ ปลูกฝัง
ความรบัผดิชอบ สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
มเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีน ทำาใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้
ในบทเรียน สามารถทำางานร่วมกับเพื่อนได้ 
ทำาให้คิดค้นได้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์
มากขึ้น สร้างความเป็นประชาธิปไตย ช่วย
ให้รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถนำาไป
ประยกุตใ์ชไ้ด้ ซึง่สง่ผลใหผู้้เรยีนแสดงความ
สามารถ ความถนัด ความสนใจ ทำาให้เกิด
ผลการเรียนรู้ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
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เห็นว่า เพื่อให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน เป็นไปตามความคาด
หวังของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และให้มี 
ความเหมาะสมตอ่การพฒันาคณุภาพของผู้
เรยีน จงึสนใจท่ีจะทำาการวจิยัเรือ่ง การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 เพือ่เปน็เครือ่งมอื
สำาหรบัการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ช้ันมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

2. เพื่อสร้างตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26

3. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

4. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการ
พฒันาคณุลักษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน 
ช้ันมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา
ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้า
งานวิชาการ ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 จำานวน 
35 โรงเรียน รวม 582 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  
ครหูวัหนา้งานวชิาการ ครหูวัหนา้งานกจิการ
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 จำานวน 35 โรงเรียน รวม 315 คน 
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie & Morgan. 
1970: 608)

2. ระยะที ่2 สรา้งตวับง่ชีค้ณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  
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ครหูวัหนา้งานวิชาการ ครหูวัหน้างานกจิการ
นักเรียน และประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 สหวิทยาเขต 3 อำาเภอบรบือ จำานวน 
7 โรงเรียน รวม 28 คน การได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

2.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการ
หาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ ประกอบ
ด้วย กลุ่มนักบริหารการศึกษา และกลุ่มผู้ที่
ดำาเนนิการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนกัเรียน จำานวน 10 คน มีเกณฑก์ารคดั
เลือกคือ กลุ่มนักบริหารการศึกษา เป็นผู้ที่
มีผลงานวิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยว
กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน และกลุ่มผู้ที่ดำาเนินการพัฒนา
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ไดแ้ก่ 
หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานกิจการ
นักเรียน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ครผููร้บัผดิชอบงานพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนักเรียน และครูผู้สอน

3. ระยะที่ 3 สร้างและพัฒนาชุด
กจิกรรมการพฒันาคณุลกัษณะอันพงึประสงค์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้า
งานวิชาการ ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 สหวทิยาเขต 3 อำาเภอบรบอื จำานวน 
7 โรงเรียน รวม 28 คน การได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

กลุม่ผูท้รงคณุวฒุทิีใ่ชย้นืยนัคณุภาพ
ของชุดกิจกรรมการพัฒนาคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา ประกอบ
ดว้ย ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการพฒันาคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์นักเรียน จำานวน 3 คน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จำานวน 
3 คน และดา้นการบรหิารการศกึษา จำานวน 
3 คน รวม 9 คน

4. ระยะที่ 4 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มผู้
ร่วมวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 2 
คน ครผููส้อน จำานวน 25 คน คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 15 คน และ
นกัเรยีนกลุม่เปา้หมาย จำานวน 251 คน จาก
โรงเรียนยางวิทยาคม รวม 293 คน การได้
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1. แบบสอบถาม จำานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสภาพ
ปัญหาของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้
ตอบแบบสอบถาม คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครู
หัวหน้างานวิชาการ ครูหัวหน้างานกิจการ
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จำานวน 35 โรงเรียน รวม 315 คน

ฉบบัที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการ
คัดเลือกตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามตัวบ่งชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 เพือ่การหาฉนัทา
มติจากพหุคุณลักษณะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 10 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

ฉบบัที ่4 แบบสอบถามความเหมาะ
สมของตวับง่ชีค้ณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยกลุม่
เป้าหมาย จำานวน 28 คน ประกอบด้วย ผู้
บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้างานวิชาการ ครู
หัวหน้างานกิจการนักเรียน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม

2. แบบสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศกึษา
เกีย่วกบัตวับง่ชีแ้ละองคป์ระกอบการพฒันา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

3. แบบบนัทกึการประชมุสมัมนาเชงิ
ปฏิบัติการ (Workshop)

4. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)

5. แบบประเมิน จำานวน 2 ฉบับ 
ประกอบด้วย

5.1 แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 สำาหรับครูผู้สอนประเมิน 

5.2 แบบประเมินคุณภาพชุด
กิจกรรมสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

6. แบบสังเกตพฤติกรรมบ่งชี้
คณุลักษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนหลัง
จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรม สำาหรับครูผู้
สอนประเมิน

ขั้นตอนการวิจัย

1. ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา
ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎแีนว



84

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 3 September – December 2014

ปฏบิตัแิละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง(Documentary 
Study)กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

1.2 ศึกษาวิจัยเชิงสำารวจ (Survey  
Study) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

1.3 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก  
Documentary Study และ Survey Study

2. ระยะที ่2 สรา้งตวับง่ชีค้ณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี แนวปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(Documentary Study) กับการสร้างตัวบ่ง
ชี้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

2.2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีการ
พฒันาคณุลักษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา

2.3 ทำาการยกร่างและคัดเลือกตัว
บ่งชี้ (KPI) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำานวน 12 ด้าน 

2.4 ดำาเนนิการประชมุโดยใชเ้ทคนคิ
การประชุมอภิปรายแบบพหุลักษณะ เพื่อ
หาฉันทามติ (MACR) เพื่อยืนยันตัวบ่ง
ชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษา

3. ระยะที่ 3 การสร้างและพัฒนา
ชุดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 

3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลัก
การและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้าง 
และพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อนำาไปยกร่างชุด
กิจกรรม 

3.2 จัดการประชุมสัมมนา  
(workshop) เพื่อร่วมวิพากษ์ชุดกิจกรรม

3.3 นำาข้อมูลที่ได้จากการประชุม
สมัมนามาวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุ
ชุดกิจกรรม

3.4 ปรับปรุงชดุกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

3.5 นำาชุดกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
ชัน้มัธยมศกึษาไปหาคุณภาพของชดุกจิกรรม 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน

3.6 ยืนยันคุณภาพของชุดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษา โดยการสมัมนา
กลุ่ม (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ระยะที่ 4 ทดลองใช้ชุดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

4.1 จัดทำาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

4.2 จดัประชมุชีแ้จงคณะทำางาน เพือ่
ทำาความเขา้ใจเก่ียวกับคูม่อืการใชช้ดุกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขต 26 

4.3 ทดลองใชช้ดุกจิกรรมการพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ช้ันมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 4 ชุด 

4.4 ประเมินผลการทดลองใช้ชุด
กจิกรรมการพฒันาคณุลกัษณะอันพงึประสงค์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดย
การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ และ
การประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน

4.5 สรปุและรายงานผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา เขต 26 ก่อนนำาไปเผยแพร่
เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และร้อยละ แลว้นำาเสนอในรปูตารางประกอบ

ความเรียง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์โดยใชวิ้ธวิีเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า มีสภาพ
ปัญหาอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำาดับแรก คือ  
ด้านการมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านขยันมุ่งมั่นในการทำางาน

2. ผลการสร้างตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 พบว่า ไดค้ณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
จำานวน 12 ด้าน 35 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ด้านใฝ่
เรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มี 4 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มี 4 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านซื่อสัตย์สุจริต 
มี 4 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านรักความเป็นไทย มี 3 
ตัวบ่งชี้ 6) มีวินัย มี 2 ตัวบ่งชี้ 7) ความรับ
ผิดชอบ มี 4 ตัวบ่งชี้ 8) ขยันมุ่งมั่นในการ
ทำางาน ม ี2 ตวับง่ชี ้9) ประหยดัและอยูอ่ยา่ง
พอเพียง มี 2 ตัวบ่งชี้ 10) ความสามัคคี มี 
3 ตัวบ่งชี้ 11) ความกตัญญูกตเวที มี 2 ตัว
บ่งชี้ และ 12) มีจิตสาธารณะ มี 2 ตัวบ่ง
ชี้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า ตัวบ่งชี้
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องคป์ระกอบคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
นักเรียน โดยภาพรวม มีระดับความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 

3. ผลการสร้างพัฒนาชุดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ชุด
กิจกรรม 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 บูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชุดที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมการเข้า
ค่ายฝึกอบรมคุณธรรมน้อมนำาชีวิตในการ
พฒันาคณุลักษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน 
ชุดที่ 3 โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ชุดที่ 4 ปลูกฝังคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำา
วนัของสถานศกึษา โดยภาพรวมชดุกจิกรรม 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

4. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการ
พฒันาคณุลักษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน
ช้ันมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 พบวา่ นักเรยีนมี
พฤตกิรรมการปฏบิตัติามคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนกัเรยีนดา้นใฝเ่รยีนรู ้ความเชือ่
มัน่ในตนเอง รกัชาติ ศาสน ์กษตัรยิ์ ซือ่สตัย์
สุจริต รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิด
ชอบ ขยนัมุง่มัน่ในการทำางาน ประหยดัและ
อยูอ่ยา่งพอเพยีง ความสามคัค ีความกตญัญู
กตเวที และมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

   

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า มีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำาดับแรก คือ  
ดา้นการมวีนัิย ดา้นความรับผดิชอบ และดา้น
ขยนัมุง่มัน่ในการทำางาน ผลการวจิยัปรากฏ
เชน่นีอ้าจเป็นเพราะว่า คณุธรรมและจรยิธรรม
ทีป่รากฏในโรงเรยีนและโรงเรยีนตอ้งดำาเนนิ
การปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีน สอดคลอ้ง
กบั สำาล ีศรลีาโคตร (2553: 115) ทีไ่ดศ้กึษา
เกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัปญัหาคณุลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องนกัเรียน โรงเรียนบา้นสะอาด
เจรญิ พบวา่ คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นักเรยีน ดา้นวนัิย ดา้นอยู่อย่างพอเพยีง และ
ด้านมีจิตสาธารณะ มีปัญหาระดับมากที่สุด 
ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

2. ผลการสร้างตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 พบว่า ไดค้ณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
จำานวน 12 ด้าน 35 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้มา
จากการคัดเลือกโดยใช้ความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน หาค่าความเที่ยง
ตรงเชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องแต่ละด้าน คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่า
ความสอดคลอ้งต้ังแต่ 0.50 ขึน้ไป ทัง้น้ีเปน็
เพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง



87

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ความสำาคญัของการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์เพ่ือพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถอยูร่ว่ม
กบัผูอ้ืน่ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ จงึไดจ้ดั
ทำาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 3-5) โดยได้กำาหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 8 ประการ คือ 
1) รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุง่มัน่ในการทำางาน 7) รกัความเปน็ไทย 
และ 8) มจีติสาธารณะ สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ จกัร ีศรีประนม (2552: 45) ไดก้ำาหนด
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องลกูเสอืสามัญ
ไว ้3 ดา้นคอื 1) ด้านการพฒันาตนเอง ได้แก ่
ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การพึ่งตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และ
การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาอย่าง
บรูณาการ 2) ดา้นการพฒันาการทำางานและ
การดำาเนินชีวิต ได้แก่ ความมีวินัย ความรับ
ผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด 
ความอุตสาหะ และการพัฒนาตนเองตาม
หลักธรรม มรรค มีองค์ 8 และ 3) ด้านการ
พัฒนาการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม ได้แก่ 
ความมมีนษุยสมัพันธ ์ความรกัสามัคค ีความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น ความเสียสละ 
ส่วนผลการประชมุโดยใชเ้ทคนคิการประชมุ
อภิปรายแบบพหุลักษณะเพ่ือหาฉันทามติ 
(MACR) พบวา่ ผูท้รงคณุวฒุมิคีวามคดิเหน็
ว่า ตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวม มีระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ย 4.74 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ตัวบ่งชี้ 
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ได้ผ่านกระบวนการ
วเิคราะหข์อ้มูลจากการศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และการ
สอบถามเกีย่วกบัการพฒันาคณุลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ซึ่งสอดคล้องกับ ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 
(2547: 1) ที่กล่าวว่า การหาฉันทามติจาก 
พหคุณุลกัษณะใหแ้บบสอบถามความคดิเหน็
แก่สมาชิกของกลุ่ม และให้สมาชิกดำาเนิน
การหาฉนัทามตจิากพหคุณุลกัษณะ โดยให้
สมาชิกแต่ละคนพิจารณาความสำาคัญของ
แตล่ะองคป์ระกอบและตวับง่ชี ้และตดัสนิใจ
ประมาณคา่ดว้ยมาตรวัดของลเิคร์ิท มีคะแนน
ตัง้แต ่0-100 และไดก้ารกำาหนดชว่งคะแนน 
0 - 20 แสดงว่า ตัวบ่งชี้นั้นไม่มีความสำาคัญ 
และคะแนน 81 – 100 แสดงว่า ตัวบ่งช้ีน้ัน
มีความสำาคัญมาก 

3. ผลการสร้างพัฒนาชุดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ไดช้ดุกจิกรรม 4 ชดุ โดยภาพรวมชดุกจิกรรม 
มคีณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่
ชดุกจิกรรม เปน็สือ่ประสมทีไ่ดจ้ากกระบวนการ
ผลติโดยใหส้อดคลอ้งกบัวชิา หนว่ย หวัเรือ่ง 
เนื้อหา และวัตถุประสงค์ เพื่อนำามาช่วยให้
นกัเรยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั
หลกัการ และแนวปฏบิติัในการจัดคณุลกัษณะ
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ศกึษาเพือ่พฒันาคณุลกัษณะทีด่ขีองเดก็และ
เยาวชนของคณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยั
ขอนแก่น (2551: 29) ที่ได้แบ่งออกได้เป็น 
4 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรวิชาเฉพาะเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ที่ดีของเด็กและเยาวชน แนวทางที่ 2 การบู
รณาการกจิกรรมการพัฒนาคณุลกัษณะที่ดี
เข้าไปกบัเนือ้หาวชิาตา่งๆ แนวทางท่ี 3 การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแนวทางที่ 4 
การจดักจิกรรมพเิศษเพือ่พฒันาคณุลกัษณะ
ทีด่ขีองเดก็และเยาวชน แตกตา่งจากกจิกรรม
เสริมหลักสูตรตรงที่กิจกรรมพิเศษจะจัดขึ้น
เป็น ครัง้คราว ตามวาระ ไมต่อ่เนือ่งสม่ำาเสมอ 
และกจิกรรมดังกล่าวมกัเปน็กิจกรรมทีก่ระตุน้
จิตสำานึกในการพัฒนาตนเอง 

4. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการ
พฒันาคณุลักษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน
ช้ันมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำานวน 4 ชุดซึ่ง
ประกอบดว้ย ชดุที ่1 บรูณาการในกลุม่สาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชุดที่ 2 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ชุดที่ 3 โครงการเพื่อพัฒนา
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และชดุที ่4 ปลกู
ฝงัคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ โดยสอดแทรก
ในกิจวัตรประจำาวันของสถานศึกษา โดย
รวม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) และจาก
การประเมินผลตามตัวชี้วัด พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 4 คือ ระดับดีมากทุกตัวชี้วัด 
แสดงให้เห็นวา่ การพฒันาคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
26 ได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้วิจัยได้ทำาการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือในการวิจัยอย่างมีระบบ โดยนำา
กระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชช้ดุกจิกรรม 
และกระบวนการออกแบบเขา้มามส่ีวนรว่มใน
การสรา้งเครือ่งมอื จดัลำาดบัเนือ้หาอยา่งตอ่
เนือ่ง สอดคลอ้งและผา่นกระบวนการตา่งๆ 
คือ ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบบประเมินแบ่งออก
เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ 2) 
ด้านเนื้อหา/สาระ 3) ด้านกิจกรรม 4) ด้าน
การปฏิสัมพันธ์ และ 5) ด้านการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับดีมาก ผ่านขั้นตอนการทดสอบ
ประสทิธภิาพ กระบวนการปรบัปรงุคณุภาพ
และการทดลองใช้ถึง 3 ขั้นตอน ทำาให้ชุด
กจิกรรมมคีณุภาพและประสทิธภิาพ นกัเรยีน
ชื่นชอบ สนใจที่จะร่วมกิจกรรม เป็นผลดีใน
การเรียนการสอนเกดิประโยชน์ ทัง้แกผู่เ้รียน
และผู้สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณา
เพญ็ กิง่มิง่แฮ (2552: 112-113) ทีผ่ลการ
วจิยัพบวา่ นวตักรรมทีใ่ชพ้ฒันาเปน็หนงัสอื
อ่านเพิ่มเติมและแบบฝึกทักษะ กิจกรรม 4 
ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การพัฒนาทักษะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 
2 คุณธรรมจริยธรรมนำาชีวิต ชุดที่ 3 หัวใจ
มาปัญญาเกิด ชุดที่ 4 วิถีเด็กไทยแล้วนำา
นวัตกรรมท่ีได้ไปพฒันากับนกัเรยีนกลุม่เป้า
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หมายโดยจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้15 สปัดาห ์
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมตามคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน โดยรวมทกุดา้น 
มีการพัฒนาพฤติกรรมแต่ละด้านได้อย่าง
ครบถว้น มผีลดมีาก คา่เฉล่ียอยูร่ะดบั 4.80 
นอกจากนียั้งสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ จักร ี
ศรีประนม (2552: 87-88) ผลการวิจัยพบ
ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ
สามญัตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่
2 ในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
พัฒนาการทำางานและการดำาเนินชีวิต และ
ด้านการพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน สำาลี ศีลา
โคตร (2553: 112-113) ผลการวิจัยพบ
ว่า โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องนกัเรยีน ผลการดำาเนนิงานตาม
โครงการ พบวา่ บรรลผุลตามวตัถปุระสงคท์กุ
โครงการ โดยในภาพรวมนกัเรยีนแสดงออก
ถงึพฤติกรรมทีด่ขีึน้ ผลปรากฏเชน่นีแ้สดงให้
เหน็วา่ นกัเรยีนมคีณุสมบตัหิรอืพฤตกิรรมที่
ผูเ้รยีนพงึมแีละปฏบิตัใินการดำาเนนิชวีติและ
อยูร่่วมกับผู้อืน่ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผล
การวิจัยไปใช้

1.1 ชดุกจิกรรมการพัฒนาคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ 
โดยผูร้บัผดิชอบโครงการและครผููส้อนสามารถ
พฒันาชดุกจิกรรม/โครงการ ทีเ่หมาะสมกบั
บริบทของโรงเรียน 

1.2 โรงเรยีนควรจดักจิกรรม/โครงการ 
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สรา้งและพฒันาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ยั่งยืน เพราะ
บางกิจกรรมต้องใชเ้วลาในการพฒันา จงึจะ
สมัฤทธิผ์ลตามตอ้งการ เชน่ การออมทรพัย ์
ระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะ เป็นต้น 
นอกจากนีค้วรจดักจิกรรมอย่างหลากหลาย
และตอ่เนือ่ง ควบคูก่บัการพฒันาองคค์วาม
รู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

1.3 กิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรม
คุณธรรมน้อมนำาชีวิต โรงเรียนควรจัดอย่าง
ตอ่เนือ่งทกุป ีโดยขอความรว่มมอืกบัองคก์ร
ภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของนักเรยีน โดย
เฉพาะดา้นวนิยั นอกจากนีค้วรสง่เสรมิความ
สัมพันธ์กับชุมชนโดยการร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน อย่างสม่ำาเสมอ

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรับการวจิัยครัง้
ต่อไป 

2.1 ควรทำาการวิจัยการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง
ระบบพร้อมกันโดยยึดพื้นที่ (area base) 
โดยใชช้ดุกิจกรรมทีพ่ฒันาขึน้ในการวจิยัครัง้นี ้ 
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เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนา

2.2 ควรมีการวิจัยถึงรูปแบบการ

พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

References

Basic Education Commission, Office. (2003). Handbook of Scholars in Stu-
dent  Support Network System. Bangkok: The Express Transportation  
Organization Printing. 

Education, Faculty. (2008). Rational and Practice in Organizing Characteristic  
For Developing Children and Youth’s Desirable Characteristic. Khon 
Kaen:  Faculty of Education, Khon Kaen University. 

Education, Ministry. (2003). Handbook for Basic School Administration as  
Juridical. Bangkok: The Express Transportation and Organization. (ETO). 

Education, Ministry. (2008). Core Curriculum of Basic Education 2008.  
Bangkok:  Printing of Agricultural Cooperatives of Thailand Limited.

Kingmingka, Kunapen. (2009). The Development of Students’ Desirable  
Characteristics, Makkang School, The Office of Udontani Educational  
Service Area 1. Master of Education Thesis, Udontani: Udontani Rajabhat 
University.

Krasatong, Soojanee. (2008). Instructional Package for Practicing Theme from  
Thai Reading  for Pratomsuksa 4. Master of Education Thesis. Chonburi: 
Burapa University.

Naksakoon, Kanjana. (2003). Educational Management. Academic Journal: 123 
(October-December 2003), 45-47. 

National Economic and Social Development Commission, Office. (2006). The 
10th Issue of National Economic and Social Development Plan (2007-
2011).  Bangkok: The Office of National Economic and Social Development  
Commission.



91

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

Poo-pat, Pa-doong-chai. (2004). A Comparison of Reliability and Item  
Discrimination of An English Test Scoring by General Technique as Score 
Loading from the Test, and Score Loading from the Expert. Master of 
Education Thesis, Khon Kaen: Khon Kaen University.

Sookmak, Jontana. (n.d.). Teaching Principle. Bangkok: Suan-su-nan-ta Rajabhat 
University.

Sri-pra-nom, Jakree. (2009). Desirable Characteristic of Common Scout based  
on Opinion of Level 2 Students in Basic Schools, under the Office 
of Udontani Educational Service Area 2. Master of Education Thesis,  
Ubonrachatani: Ubonrachatani Rajabhat University.

Silakote, Samlee. (2010). The Development of Students’ Desirable Characteristic, 
Ban-sa-ad-jaroen School, the Office of Roi-ed Educational Service Area 
3.Master of Education Thesis (Educational Administration), Makasarakam: 
Mahasarakam Rajabhat University.



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

92

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 Ph.D. Candidate in Educational Administration, Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University.
2 Associate Professor Dr., Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University.
3 Dr., Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University.
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์1)เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการการบรหิาร
งานบคุคลวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร 2)เพือ่สรา้งรปูแบบการบรหิารงานบคุคลวทิยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธร 3)เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร การวิจัยได้ดำาเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
บรหิารงานบคุคลของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร 2)การสรา้งและปรบัปรงุรปูแบบโดยใช้
เทคนคิการสนทนากลุม่ และ 3)ประเมินรูปแบบโดยการสมัมนาองิผูท้รงคณุวฒุ ิกลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จำานวน 242 คน ปรับปรุงรูปแบบโดยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน ประเมินรูป
แบบโดยการสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบสรุปการสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร มสีภาพปัญหาและความต้องการในการปรบัปรงุ
งานการบรหิารงานบคุคลในโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู สำาหรบัปญัหาทีส่ำาคญั คอื การเปรยีบ
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เทยีบความต้องการบคุลากรในปัจจุบนัและอนาคต บคุลากรไดร้บัคา่ตอบแทนและรางวลัอืน่
นอกเหนือจากเงินเดือนและมีการอบรมพัฒนาบุคลากรเมื่อเปลี่ยนงานใหม่ทุกครั้ง

2. รูปแบบการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ประกอบด้วย 
องคป์ระกอบหลัก ดงันี ้1)การวางแผนงานบคุคล ไดแ้ก ่การวางแผนงานบคุคลเชงิธรุกจิและ
ใช้หลักการตลาดการจัดการที่เน้นปัจเจกบุคคลมากกว่าการจัดการแบบกลุ่มและการมีคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากร  2)การไดม้าซึง่บคุลากร ไดแ้ก่ การใชร้ะบบการสรรหาแบบ
เชิงรุก การใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับองค์กรอื่น3)
การใหร้างวลัและค่าตอบแทนไดแ้ก่ การกำาหนดคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนต์ามสมรรถนะ 
การใหร้างวลัและคา่ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายหรอืภารกจิหลกัขององคก์รและการให้
รางวัลและค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ 4)การพฒันาบคุลากร ไดแ้ก ่การพฒันาสมรรถนะ
บคุลากร การพฒันาบคุลากรโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแนวใหมแ่ละการพัฒนาบคุลากรมอื
อาชพีและผูเ้ชีย่วชาญ5)การธำารงรกัษาบคุลากร ได้แก่ การเสรมิสรา้งความสมดุลในชวีติ การ
จัดระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่นและการสร้างบรรยากาศการทำางานที่อบอุ่นและวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 6)การให้บุคคลพ้นจากงาน ได้แก่ การจัดระบบเครือข่ายทางวิชาการ การเป็น
ศูนย์ช่วยเหลือบุคลากรที่พ้นจากงานและ การจัดตั้งหน่วยพิทักษ์คุณธรรมของวิทยาลัย

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพบ
ว่ารูปแบบสามารถนำาไปใช้ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรได้มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้และประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: 1. รูปแบบการบริหารงานบุคคล 2.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

Abstract

The purposes of this research were to investigate the states, problems and 
the needs on the personnel management in Sirindhorn Public Health College , to 
construct a model of personnel management in Sirindhorn Public Health College 
, and to evaluate a model of personnel management in Sirindhorn Public Health 
College. The research was conducted in three steps including 1) investigating 
the states, problems and the needs on the personnel management in Sirindhorn 
Public Health College, 2) constructing and revising the model by using the focus 
group technique; and 3) evaluating a model by connoisseur. The sample group 
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was 242 of administrators,instructors and personels in Sirindhorn Public Health 
College. Revising the model by the focus group of 17 people,Evaluating the 
model by connisseor of 20 people. Data was collected by using questionnaires, 
in-depth interviews, focus group discussions, and connoisseurship. Data analysis 
employed, frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The research findings were follows: 

1. The states, problems and the needs of the revise on the personnel  
management in Sirindhorn Public Health College were perceived to be at 
the high level. The crucial problems were the comparison of the employee  
requirement at present and in the future, the provision of the compensation and 
other rewards excluded salary; the provision of employee development training 
when changing the occupation.

2. The main components of a model on personnel management in Sirindhorn 
Public Health College including; 1) The personnel management which consisted 
of personnel management in business and in marketing, the emphasizing on 
individual management than on group management, and personnel instruction 
usage, 2) Employee acquisition which consisted of the aggressive recruitment 
program usage, the structured interview usage, and the secondment. 3) Rewards 
and compensation, which consisted of the compensation management and  
the privilege for performance, the provision of rewards and compensation  
according to strategy and main commitment of organization, and the  
compensation for qualification. 4) Personnel development which consisted of the 
personnel’s competency development, the personnel development by using new 
technology, and the professionals and experts development. 5) the personnel 
retention which consisted of the life balancing, the flexible benefit for employees, 
and the supportive climate and organizational culture in workplace. 6) Employee 
dismissal which consisted of the academic network system, the dismissed  
employee centre, and the construction of the merit protection team in college 

3. The result of the evaluation on the model of personnel management  
revealed that the most evaluators found that this model was able to be 
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used in Sirindhorn Public Health College. The result also indicated that the  
appropriateness of the model was at the highest level. The probability and the 
advantage were perceived at the high level. 

Keywords: 1. A Model of personnel management 2. Sirindhorn Public Health 
College

บทนำา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสำานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันการ
ศกึษาทีส่งักัดกระทรวงสาธารณสขุ มหีน้าที ่
1)จัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรทันต
สาธารณสขุ หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยและ
หลกัสตูรเวชกจิฉกุเฉนิ เพือ่ไปปฏบิตังิานใน
สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐับาลและเอกชน 
2)จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรสาธารณสขุและศกึษาคน้ควา้วจิยัเพือ่
พัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณสุข 3)
บรกิารวชิาการแกส่งัคม (ละเอยีด แจม่จนัทร์
และคณะ:2544) โดยมสีถาบนัพระบรมราช
ชนกสำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุเปน็
หนว่ยงานควบคมุกำากบั ปจัจบุนัมวีทิยาลยัการ
สาธารณสขุสรินิธรกระจายอยูท่ัว่ภมูภิาคของ
ประเทศจำานวน 7 แห่ง คือ 1)วิทยาลัยการ
สาธารณสขุสรินิธร จงัหวัดชลบุร ี2)วิทยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
3)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด
พิษณุโลก 4)วิทยาลัยการสาธารณสุข สิริน

ธรจังหวัดยะลา 5)วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 6)วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 7)วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรมี
บคุลากรทีป่ฏบิตังิานหลากหลายสาขาวชิาชพี 
ได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 
วทิยาจารย ์และเจา้หนา้ทีส่ายสนบัสนนุ แบง่
การบรหิารงานเปน็ 2 ฝา่ย คอื 1)ฝา่ยบรหิาร 
ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งาน
อาคารสถานท่ี งานควบคุมภายในและงาน
แผนงาน 2)ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย งาน
หลักสูตรและการสอน งานพัฒนาบุคลากร
และวจัิย งานกจิการนกัศึกษา งานเทคโนโลยี
การศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน ภาควิชาเทคนิค
เภสัชกรรมภาควิชาทันตสาธารณสุข ภาค
วิชาการแพทย์แผนไทยและภาควิชาเวชกิจ
ฉกุเฉนิ การบรหิารวิทยาลยัการสาธารณสขุสิ
รนิธรในปจัจบุนัเปน็การบรหิารทีร่วมอำานาจ
ไวท้ีส่ว่นกลางโดยมสีถาบนัพระบรมราชชนก
เปน็ศนูยก์ลางและการบรหิารภายในวทิยาลยั
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มผีูอ้ำานวยการวิทยาลยัฯ เปน็ผูบ้รหิารสูงสดุ 
มคีณะกรรมการวิทยาลยัฯ และคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ ทำาหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ
และคำาแนะนำาตลอดจนสนับสนุน และ
แสวงหาแหล่งทรัพยากร เพื่อให้การดำาเนิน
งานของวิทยาลัยเป็นไปได้ด้วยดี (ละเอียด 
แจม่จนัทรแ์ละคณะ:2544) มผีูบ้รหิารระดบั
รองผูอ้ำานวยการจำานวน 2 ตำาแหนง่ คอื รอง
ผูอ้ำานวยการฝา่ยบรหิารและรองผูอ้ำานวยการ
ฝา่ยวชิาการ ซึง่รองผูอ้ำานวยการตอ้งมาจาก
การเลือกตั้งของบุคลากรวิทยาลัยทั้งหมด 

สำาหรบัการบรหิารงานบคุคลของวทิยา
ลัยฯ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ
พลเรือนซึ่งต้องปฏิบัติงานภายใต้พระราช
บญัญัติขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึง่คณะ
กรรมการขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. มหีนา้
ทีใ่นการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการบรหิารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนทั้งหมดและมี
การจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน หรือ ก.พ.ร. เพื่อพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด พยอม วงค์สารศรี (2538: 3) ได้
กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวน
การที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ 
พจิารณาบคุคลท่ีอยู่ในสงัคม เพ่ือดำาเนนิการ
พิจารณาสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่
มคีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้มาอยูใ่นองคก์รและ
ขณะ ทีบ่คุคลเขา้มาปฏบิตังิานในองคก์รไดม้ี
การจดักจิกรรม พัฒนาธำารงรกัษาให้บุคคลที่
คัดเลือกเขา้มาเพิม่พนูความรู้ ความสามารถ 
มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ใีนการทำางาน

และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทำาให้
สมาชิกในองค์กร ที่ต้องพ้นจากการทำางาน
สามารถดำารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวาม
สุข และสมพงษ์ เกษมสิน(2516: 4) กล่าว
ว่า การบริหารงานบุคคลเป็นการจัดการ
เกี่ยวกับบุคคล นับแต่การสรรหาบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน การดูแลธำารงรักษา จนกระทั่ง
พ้นไปจากการปฏิบัติงาน เพราะถ้าได้คนดี
และมีประสิทธิภาพแล้วจะช่วยให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กำาหนดไว้  

การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร อยู่ในความรับผิด
ชอบของงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร รับ
ผิดชอบงานการบรรจุแตง่ตัง้ลาออก การโอน
ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ 
วนิยัขา้ราชการ ซึง่บคุลากรของวทิยาลยัการ
สาธารณสขุสรินิธร ประกอบด้วย ขา้ราชการ
และลกูจา้งชัว่คราว ทีม่หีลากหลายสาขาวชิาชพี 

ดังนั้น จากข้อความดังกล่าวข้างต้น 
จึงสามารถสรุปสภาพปัญหาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ดังนี้

1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
มสีภาพปญัหาและความตอ้งการงานบริหาร
งานบคุคล ไดแ้ก ่1)ความสบัสนและไมเ่ขา้ใจ
ในการปฏบิตังิานบรหิารงานบคุคลตามพระ
ราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.
2551 2)การบรหิารงานบคุคลในวทิยาลยัฯ 
เป็นแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง 3)บุคลากร
วิทยาลัยฯ มีหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น 
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ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นัก
วิชาการสาธารณสุข วิทยาจารย์ เป็นต้น 4)
การมอบอำานาจของกระทรวงสาธารณสขุให้
แก่วิทยาลัยฯ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ไมค่รอบคลมุทกุกจิกรรม 5)บุคลากรมีอัตรา
การยา้ยเขา้ ยา้ยออกและลาออกจำานวนบอ่ย
ครัง้ โดยเฉพาะทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล
วชิาชพี 6)วทิยาลยัการสาธารณสขุ สรินิธรทัว่
ประเทศมรีะบบการบรหิารงานบคุคลทีแ่ตก
ตา่งกนั เปน็ไปตามบรบิทของตนเอง ไมม่รีปู
แบบที่มีมาตรฐานอันเดียวกัน 7)วิทยาลัย
การสาธารณสุขไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ทำาให้ไม่มีความเป็นอิสระคล่องตัวในการ
บริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การเงิน
และงบประมาณ 8)กระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีการเพิ่มตำาแหน่งข้าราชการให้วิทยาลัย
ทุกแห่ง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการ
จำากัดจำานวนข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ 

จากข้อเท็จจริงและปัญหาของการ
บรหิารงานบคุคลของวทิยาลยัการสาธารณสขุ 
สิรินธรดังกล่าว การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
บุคคลดังกล่าวถือเป็นเร่ืองใหม่และท้าทาย
ความ สามารถของผู้บริหารเพราะวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธรได้มีการบริหารงาน
ตามบริบทของแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจะส่งผล
ตอ่การบรรลผุลตามภารกจิของวทิยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธร จึงจำาเป็นต้องมีรูปแบบ
ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
บคุคลทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์
องคก์ารปรบัระบบการบรหิาร งานบคุคลให้

สอดคลอ้งกับภารกิจ บทบาทหนา้ท่ี นโยบาย
ของรฐับาลและกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ให้
สามารถส่งเสรมิการปฏิบัตงิานดา้นอ่ืนๆ ให้ได้
ผลผลติทีม่คีณุภาพอนัจะเปน็ผลให้การจดัการ
ศกึษาสาธารณสขุมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ดงันัน้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหาร
งานบคุคลวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร ซึง่
จะเป็นแนวทางให้วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
สามารถนำาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลให้
มีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมาย

1. เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและความ
ต้องการการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงาน
บุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหาร
บุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

วิธีการวิจัย 

รปูแบบการวจิยั เปน็การวจิยัปฏบิตัิ
การ (Action Research) เก็บข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) 
โดยมขีัน้ตอนการวจิยั จำานวน 3 ขัน้ตอน ดงันี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาสภาพปญัหา
และความตอ้งการบรหิารงานบคุคลวทิยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธร ดังนี้ 
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1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรใน
วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธรทกุแหง่ จำานวน 
7 แหง่ รวม 680 คน กลุม่ตวัอยา่งประกอบ
ไปด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน
วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร จำานวน 242 
คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 
Krejcie and Morgan และประชากรที่ใช้
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางบริหารงานบุคคล
วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรนิธร ไดแ้ก ่ผูท้รง
คณุวฒุดิา้นบริหารการศึกษาและดา้นบริหาร
งานบุคคล จำานวน 5 คน

2. เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพปัญหาและความตอ้งการ
จากผูบ้ริหาร คณาจารย์และเจา้หน้าทีว่ทิยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธรและแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
งานบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

3. วิธีดำาเนินการ ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและสภาพปัญหาจากเอกสาร ตำารา 
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถาม
สภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบการ
บริหารจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้า
หน้าที่ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
และสมัภาษณผ์ูท้รง คณุวฒุเิกีย่วกบัความคดิ
เหน็แนวทางการบรหิาร งานบุคคลวทิยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธร แล้วสรุปรายงานผล
การศกึษาและนำาผลการ ศกึษามาสร้างเปน็
รูปแบบการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สภาพปัญหาและความต้องการการบริหาร
งานบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์
และเจา้หนา้ท่ี นำามาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิคา่
เฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นำาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและปรับปรุง
รูปแบบการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร ดังนี้

1. ประชากรในการสนทนากลุ่ม(Focus 
Group) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 17 คน 

2. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู เปน็แบบบนัทกึขอ้มลูการสนทนากลุม่
ของผู้เชี่ยวชาญ

3. วิธีดำาเนินการ ได้แก่ นำาข้อมูล
จากการสรุปผลในขั้นตอนที่1 มาวิเคราะห์ 
สงัเคราะห ์และสรา้งรปูแบบ แลว้นำารปูแบบ
มาจัดการสนทนากลุ่ม(Focus Group)โดย
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วรวบรวมความคิดเห็นของผู้
เชีย่วชาญ นำามาวเิคราะหข์อ้มลู สรปุประเดน็
สำาคัญ เพื่อปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ โดยนำาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิรปูแบบโดย
การสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
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1. ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 20 คน 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ
เพือ่ประเมนิความเปน็ไปไดใ้นทางปฏบิตัขิอง
รูปแบบการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 

3. วิธีดำาเนินการ โดยการประเมิน 
2 ส่วน คือ การประเมินจากการวิพากษ์ ที่
ไดม้าจากการสมัมนาองิผูท้รงคณุวฒุ ิ(Con-
noisseurship) และการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละ
ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานบุคคล
วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร สรปุประเดน็
จากการสมัมนาผูท้รงคณุวฒุแิล้วปรบัปรงุรปู
แบบการบริหารงานบุคคล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่า
เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้
และการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัมนา
ผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบัการประเมนิรปูแบบการ
บริหารงานบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

ผลการวิจัย

การวจิยัครัง้นีจ้ะนำาเสนอผลสรปุ ไว้
เป็น 3 ส่วน คือ 

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา และ
ความตอ้งการการบรหิารงานบุคคลวทิยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธร

1.1 ดา้นการวางแผนงานบคุคล ไดแ้ก ่
ปัญหาด้านการเปรียบเทียบความต้องการ
ของบคุลากรปจัจบุนักบัอนาคตและผลดา้น
และการวางแผนงานแบบมีส่วนร่วมของเจ้า
หน้าที่ทุกส่วนงาน 

1.2 ดา้นการไดม้าซึง่บคุลากร ไดแ้ก ่
การตรวจสขุภาพกายและจติกอ่นการทำางาน
และการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่
มีส่วนในการจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน
การทดลองงาน 

1.3 ดา้นการใหร้างวลัและคา่ตอบแทน 
ไดแ้ก ่บคุลากรไดรั้บรางวลัและคา่ตอบแทน
อื่นนอกจากเงินเดือน และการสนับสนุนให้
บุคคลได้มีรายได้พิเศษนอกเหนือจากงาน
ประจำา 

1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
การอบรมพัฒนาบุคลากรเม่ือเปลี่ยนงาน
ใหมท่กุคร้ังและการพฒันาคนจากภายในคอื 
จิตใจ ก่อนการพัฒนาภายนอก คือ ความรู้ 
ความสามารถ 

1.5 ด้านการธำารงรักษาบุคลากร 
ไดแ้ก ่ปญัหาดา้นการจดักจิกรรมใหบ้คุลากร
เพิ่มพูนรายได้ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทำางาน และการให้สวัสดิการกับบุคลากรที่
อยู่จนเกษียณอายุ 

1.6 ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน 
ได้แก่ ด้าน การให้บุคลากรที่ถูกให้ออกจาก
งานหรือลาออกจากงานได้รับการพิจารณา
เรื่องเงินทดแทนอย่างเป็นธรรม และการ
กำาหนดอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่พ้นจาก
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งานที่ชัดเจน 

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
งานบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
มีการดำาเนินงานเป็น 2 ข้ันตอน คือ การ
สร้างรูปแบบและการปรับปรุงรูปแบบ ดังนี้ 

2.1 วตัถุประสงคข์องรปูแบบ ไดแ้ก1่)
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหาร
งานบุคคลของวิทยาลัยการสาธารณสุข สิ
รินธร 2)เพื่อให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รนิธรมกีารดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล3)เพือ่ให้บุคลากรในวทิยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุขในการทำางาน

2.2 หลักการของรูปแบบ ได้แก่ 1)
หลักการดำาเนินงานในรูปแบบสถานศึกษา
สงักดักระทรวงสาธารณสขุแนวใหม ่2)หลกั
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและความรับผิด
ชอบตอ่หนา้ทีแ่ละองคก์ร 3)หลกัการบรหิาร
งานบคุคลเพือ่รองรบัการเปน็องคก์รในกำากบั
กระทรวงสาธารณสุข

2.3 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ
มี 6 ด้าน ได้แก่ 

 2.3.1 การวางแผนงานบุคคล 
ไดแ้ก่ การวางแผนงานบคุคลเชงิธุรกจิและใช้
หลักการตลาด การจดัการที่เน้นปัจเจกและ
คู่มือการปฏิบติังานของบคุลากร (Personnel 
Instruction) 

 2.3.2 การได้มาซึ่งบุคลากร 
ไดแ้ก ่การใชร้ะบบการสรรหาแบบเชงิรกุและ
เจาะจงตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด การใช้วิธี

การสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง และการแลก
เปลี่ยนบุคลากรกับองค์กรอื่น 

 2.3.3 การให้รางวัลและค่า
ตอบแทน ไดแ้ก ่การกำาหนดคา่ตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ตามสมรรถนะ การให้รางวัล
และคา่ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายหรอื
ภารกจิหลกัขององคก์รและการใหร้างวลัและ
ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ 

 2.3.4 การพฒันาบคุลากร ไดแ้ก ่
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านขีดความ
สามารถของบุคลากร(Competency) การ
พฒันาบคุลากรโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
แนวใหม่และการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
และผู้เชี่ยวชาญ 

 2.3.5 การธำารงรักษาบุคลากร 
ไดแ้ก ่การเสรมิสรา้งความสมดลุในชวีติ การ
จดัระบบสวสัดกิารแบบยดืหยุน่และการสรา้ง
บรรยากาศการทำางานทีอ่บอุน่และมวีฒันธรรม
องค์กรที่ดี 

 2.3.6 การใหบ้คุคลพน้จากงาน 
ไดแ้ก่ การจดัระบบเครอืขา่ยทางวชิาการ การ
เปน็ศนูยช์ว่ยเหลอืบคุลากรทีพ่น้จากงานและ
จัดตั้งหน่วยพิทักษ์คุณธรรมของวิทยาลัยฯ 

3. ผลการประเมินรูปแบบ โดยการ
ประเมิน 2 ส่วน คือ การประเมินจากการ
วิพากษ ์ทีไ่ดม้าจากการสัมมนาองิผูท้รงคณุวุฒ ิ
(Connoisseurship) และการประเมินโดย
ใช้แบบประเมิน ที่ได้จากแบบประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสัมมนา สรุปได้ดังนี้  
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3.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ใน
ภาพรวมความเป็นประโยชน์และความเป็น
ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก 

3.2 หลักการของรูปแบบ ในภาพ
รวม ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ความเป็นเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก 

3.3 องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ ใน
ภาพรวม ความเหมาะสมความเปน็ประโยชน์
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 

3.4 เงือ่นไขความสำาเรจ็ของรปูแบบ 
ในภาพรวมมคีวามเปน็ไปไดค้วามเหมาะสม
และความเปน็ประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่
นำามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลด้านสภาพปัญหาการปฏิบัติ
งาน และความต้องการรูปแบบ

1.1 ดา้นการวางแผนงานบคุคล พบ
ว่า การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรด้านกาวางแผนกำาลังคน
มีผลการดำาเนินงานการวางแผนงานบุคคล
ในระดบัมากโดยไมไ่ดม้กีารดำาเนนิการอยา่ง
ครบถ้วนเต็มรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกิตติมา กวยาวงศ์(2547)ที่
ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหาร
งานบคุคลในโรงเรยีนเอกชนจังหวดัอ่างทอง

พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงาน
บคุคลในโรงเรยีนเอกชนมคีวามเหมาะสมใน
ระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน
บุคลากรในเรื่องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพือ่ทำาการวางแผนบคุลากรในโรงเรยีนและ
ดา้นการพฒันาบคุลากรในเรือ่งสนบัสนนุสง่
เสริมบุคลากรให้นำาสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้
เพราะการวางแผนงานบุคคลของวิทยาลัย
การสาธารณสขุสรินิธรนัน้ ขึน้อยูก่บัสถาบนั
พระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นผู้กำาหนดแนวทางและดำาเนินการให้แก่
วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร จงึอาจจะไม่
สอดคลอ้งกับปญัหาและความตอ้งการของวิ
ทยาลยัฯแตล่ะแหง่ทีแ่ทจ้รงิ ดงัที ่สมาน อศัว
ภมู(ิ2551:254) ทีก่ลา่ววา่องคก์ารควรมแีผน
กำาลงัคนขององคก์ารไวร้องรบัการดำาเนนิงาน
ขององค์การเพราะการได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

1.2 ด้านการได้มาซึ่งบุคลากร 
พบว่า การบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการ
สาธารณสขุสริินธรด้านการได้มาซึง่บุคลากร
มผีลการดำาเนนิงานในระดบัมากโดยไมม่กีาร
ดำาเนินการที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกกิจกรรม
และต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเก็จวลี เจริญพจน์ (2541) ที่ได้วิจัย
เรือ่ง การบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า การศึกษาทัศนะ
ของข้าราชการที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตาม
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ความมุ่งหมายและสมมุติฐานของการวิจัย
ปรากฏว่าข้าราชการมีทัศนะว่าการบริหาร
งานบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒโดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลมีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วน
ด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง ทัง้นีเ้พราะการทำาการไดม้าซ่ึงบคุลากร
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร นั้นขึ้น
กับหน่วยงานต้นสังกัดคือสถาบันพระบรม
ราชชนกเป็นผู้กำาหนดคุณสมบัติ แนวทาง
การดำาเนนิการและจำานวนอตัราตำาแหนง่ให้
วิทยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร ทำาให้วทิยา
ลยัฯ ไดร้บับคุลากรทีไ่มต่รงตามความตอ้งการ
หรอืบทบาทหนา้ทีร่บัผิดชอบทีต่รงกบังานที่
ปฏบิตัจิรงิ ดงัท่ี ปราชญา กล้าผจญั(2550:70) 
กล่าวว่าการได้มาซ่ึงบุคลากร คือการบรรจุ
แตง่ตัง้ เปน็ความตกลงเรือ่งการวา่จา้งซึง่จะ
ต้องดำาเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 4 อย่าง 
คือ การจัดทำาสัญญาจ้างงานเป็นข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร การปฐมนิเทศ การ
แนะนำาใหก้บัผูป้ฏบิตังิานใหมไ่ดท้ำาความรูจ้กั
กบัองคก์ร หน่วยงาน เพือ่นร่วมงาน สถานที่
ทำางาน อปุกรณเ์ครือ่งใชส้ำานกังาน นโยบาย
ตา่งๆ ในการปฏบิตังิานและการบรรจแุต่งตัง้
เมือ่ผา่นการทดลองงานแล้วมผีลปฏบัิติงาน
เป็นที่น่าพึงพอใจ 

1.3 ดา้นการให้รางวลัและคา่ตอบแทน 
พบว่า การบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการ
สาธารณสขุสรินิธรดา้นการใหร้างวลัและคา่

ตอบแทนแกบ่คุลากรมกีารดำาเนนิการในระดบั
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของยุพ
วัลย์ มังบุญมอบ(2549) ที่ได้ศึกษาความ
คาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรยีนเอกชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบรุ ี
เขต 2 พบว่า ครูมีความคาดหวังในด้านการ
ใหร้างวลัและคา่ตอบแทนในระดบัมากทีส่ดุ
และสะทอ้นใหเ้หน็สภาพการปฏบิตักิารของ
การบริหารงานบุคคลที่มีองค์ประกอบด้าน
การให้รางวลัค่าตอบแทนเป็นกลไกสำาคัญใน
การบริหารงานบุคคลในเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้
เพราะคา่ตอบแทนและรางวลัของบคุลากรวิ
ทยาลยัฯนัน้เป็นไปตามระเบยีบและกฏเกณฑ์
ของกระทรวงการคลังและสำานกังบประมาณ
ที่จะเป็นผู้กำาหนดแนวทางและอัตราค่า
ตอบแทนดังกล่าวแก่บุคลากรวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร ซึ่งทำาให้บุคลากรอาจไม่
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตรงกับภาระ
งานหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง ดังที่ พ
ยอม วงค์สารศรี(2538:70)กล่าวว่าการ
จ่ายค่าตอบแทนเป็นเรื่องของการบริหารค่า
จา้งและเงนิเดอืนโดยจะตอ้งทำาการวเิคราะห์
และประเมนิงานตามหนา้ทีแ่ละตำาแหนง่งาน
ความยากง่ายของงาน ขอบข่ายความรับผิด
ชอบเพ่ือจะดูว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่าไร
จึงจะเหมาะสม

1.4 ดา้นการพฒันาบคุลากร พบวา่ 
การบริหารงานบคุคลวทิยาลยัการสาธารณสขุ
สิรินธรด้านการพัฒนาบุคลากรมีการปฏิบัติ
ในระดับมาก สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
ยพุวลัย ์มงับญุมอบ (2549) ทีไ่ดศ้กึษาความ
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คาดหวังของครทูีม่ตีอ่การบรหิารงานบคุคลของ
โรงเรียนเอกชน ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบรีุ 
เขต 2 พบวา่ ในดา้นการพฒันาบคุลากร คอื 
ครูโรงเรียนเอกชนมีความคาดหวังสูงสุดใน
เรือ่งการสนบัสนนุและสง่เสรมิบคุลากรใหม้ี
การพฒันาสือ่และนำานวตักรรมมาใชใ้นการฝึก
อบรมอยา่งกวา้งขวาง ทัง้น้ีเพราะการพัฒนา
บคุลากรของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร
เปน็ไปตามแผนการพัฒนาบคุลากรของหน่วย
งานต้นสังกัดคือสถาบันพระบรมราชชนก
เปน็ผูก้ำาหนด ทำาใหบ้คุลากรวทิยาลยัฯไดร้บั
การพฒันาบคุลากรทีไ่มต่รงกบังานทีป่ฏบิตัิ
จรงิอยา่งตอ่เนือ่งและตรงตามความรู ้ความ
สามารถ ดังที่ วิจิตร ศรีสะอ้าน(2525;19)
กลา่ววา่การทีบ่คุลากรของหนว่ยงานจะปฏบิติั
งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจำาเป็นตอ้งบำารงุ
รกัษาและพัฒนาอยูเ่สมอการพฒันาบคุลากร
เป็นกิจกรรมสำาคัญที่อาจทำาเป็นรายบุคคล
หรอืเปน็กลุม่ โดยการศกึษาอบรม การดงูาน 
การเขา้ร่วมประชมุสมัมนาทัง้ทีห่นว่ยงานจดั
ขึน้และสง่เขา้ร่วมโครงการ ท่ีหน่วยงานอืน่จดั 

1.5 ด้านการธำารงรักษาบุคคล พบ
วา่ การบรหิารงานบคุคลดา้นการธำารงรักษา
บคุลากรของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร
มีการปฏิบัติในระดับมาก สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ยุพวัลย์ มังบุญมอบ (2549) 
ที่ได้ศึกษาความคาดหวังของครูท่ีมีต่อการ
บรหิารงานบคุคลของโรงเรยีนเอกชน ในเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าในด้าน
การบำารุงรักษาบุคลากร คือ ครูมีความคาด
หวังสูงสุดในเรื่องการมอบหมายงานให้กับ

บุคลากรตรงกับความรู้ความสามารถ ทั้งนี้
เพราะกิจกรรมการธำารงรักษาบุคลากรนั้น 
วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จะเป็นผู้
กำาหนดและดำาเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีความสุขและความพึงพอใจใน
การปฏบิติังานท่ีวทิยาลัยฯ แต่ส่วนหนึง่ต้อง
อาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
คือสถาบันพระบรมราชชนก จึงอาจทำาให้
ไมต่อ่เนือ่งและไมค่รอบคลมุทกุกจิกรรม ดงั
สมพงษ ์เกษมสนิ(2526:176) กลา่ววา่การ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ นอกจาก
ค่าจ้างและเงินเดือนซึ่งเป็นสิ่งจูงใจและผล
ประโยชนต์อบแทนโดยตรงตอ่การปฏิบัตงิาน
แลว้ ประเภทของงาน หวัหนา้งาน สภาพการ
ทำางาน ส่ิงแวดล้อม และประโยชน์เกื้อกูล
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานนับว่าเป็นปัจจัยที่
มีความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานมีกำาลังใจในการปฏิบัติงานและ
มีความจงรักภักดีต่อองค์การ

 1.6 ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน 
พบว่า การบริหารงานบุคคลด้านการให้พ้น
จากงานของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร
มกีารปฏบัิตใินระดบัมากซึง่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของยุพวัลย์ มังบุญมอบ (2549) 
ที่ได้ศึกษาความคาดหวังของครูที่มีต่อการ
บรหิารงานบคุคลของโรงเรยีนเอกชน ในเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ความ
คาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ในด้านการให้บุคลากรพน้จาก
งาน คอื ครมูคีวามคาดหวังสูงสุดในเรือ่งการ
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ยดึคณุธรรมครเูป็นเกณฑใ์นการพิจารณาให้
พน้จากงาน ทัง้นีเ้พราะการพน้จากงานของ
บคุลากรวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร เปน็
ไปตามพระราชบญัญตัขิา้ราชการพลเรอืน ป ี
2551 ซึ่งมีระบบระเบียบที่ชัดเจน และขึ้น
กับต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาจึงอาจทำาให้ผู้
พ้นจากงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่
ได้รับการดูแลเมื่อพ้นจากงาน ดังที่ พยอม 
วงค์สารศรี(2538:245)กล่าวว่าการพ้น
จากงาน คือ การพ้นจากสภาพการทำางาน 
เน่ืองจากการลาออก พ้นสภาพ หมดอายุ 
จากแนวคดิดา้นพฤติกรรมศาสตร์ท่ีแผข่ยาย
ไปยังจุดต่างๆนั้นได้ทำาให้มีการตระหนักถึง
ความสำาคัญของคนมากขึ้น เมื่อบุคคลอุทิศ
เวลาทั้งชีวิตให้แก่องค์การแล้วเลี้ยงดูตัวเอง
ไมไ่ด ้เนือ่งจากทพุพลภาพอนัเนือ่งจากการ
ปฏิบัตงิานหรอืเน่ืองจากเกษยีณ อายเุขาควร
ไดร้บัการตอบแทนจากองคก์ารเพ่ือทำาใหช้วีติ
บั้นปลายมีความสุขอาจเป็นผลประโยชน์ที่
พนกังานจะไดร้บัมากกวา่แตก่ารดำาเนนิงาน
แกผู่ท้ีพ้่นจากงาน องคก์ารจะไดร้บัประโยชน ์

 2. ผลด้านรูปแบบการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการดำาเนิน
งาน 6 ดา้น คือ 1.ดา้นการวางแผนงานบคุคล 
2.การไดม้าซึง่บคุลากร 3. การใหร้างวลัและ
ค่าตอบแทน 4.การพัฒนาบุคลากร 5. การ
ธำารงรักษาบุคลากร 6.การให้บุคคลพ้นจาก
งาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ เทอดชาต ิ
ชยัพงษ ์(2553) ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบ
การบรหิารงานบคุคล ผลการวจิยั พบวา่ รปู
แบบการบรหิารงานบคุคลของสำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ 
8 ประการ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงาน
บุคคล การวางแผนอัตรากำาลังและกำาหนด
ตำาแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การ
บำาเหนจ็ความชอบและทะเบยีนประวตั ิการ
พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน การวินัยและนิติการ และการวิจัยการ
บริหารงานบุคคล และผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน
บคุคลของสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนรูปแบบการบริหารงานบุคคลของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นไป
ไดใ้นการนำาไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้พราะ
กระบวนการบรหิารงานบุคคลตัง้แตแ่รกเข้า
ทำางานจนพน้จากงาน จะมกีระบวนการตา่งๆ 
เป็นระบบที่ชัดเจนทุกขั้นตอน ดังที่สมาน 
อัศวภูมิ (2551: 122) กล่าวว่าขอบข่าย
การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1)การ
สรรหาบุคลากร 2)การคัดเลือกบุคลากร 
3)การบรรจุแต่งตั้งและทดลองงาน 4)การ
พฒันาบคุลากร 5)การดแูลและใหส้วสัดกิาร 
6)การประเมินการปฏิบัติงาน

3. ผลการประเมินรูปแบบ ดังนี้ ผล
การประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม 
ความเปน็ไปไดแ้ละความเปน็ประโยชน ์ภาพ
รวมพบว่าด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สดุสว่นความเปน็ประโยชน์และความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ผล
การศกึษาของเทอดชาต ิชยัพงษ ์(2553) ได้
ศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิารงานบคุคล 
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พบว่าผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารงานบุคคลของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากส่วนรูปแบบการ
บริหารงานบคุคลของสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะการประเมินรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลนั้น จะอาศัยความคิด
เหน็ของผู้ทรงคณุวฒุใินสาขาท่ีเกีย่วขอ้งเป็นผู้
ประเมนิรปูแบบในประเด็นต่าง ดังที ่Eisner 
(1979:147) กล่าวว่าการประเมินโดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญความสำาคัญของการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญจะเกี่ยวข้องกับความ
มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะที่มีอยู่ในตัว
ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นศักยภาพที่ฝังอยู่
ภายในตัวผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ระบุความเฉพาะ
เจาะจงในรูปแบบของการประเมินเฉพาะ
เน้นจิตสำานึก และการหยั่งรู้เป็นหลักในการ
ประเมนิประกอบดว้ยเหตผุลเชงิวทิยาศาสตร์
ทีเ่นน้สว่นประกอบของความรูค้วามสามารถ
เฉพาะบุคคลเกี่ยวกับความรู้และทักษะใน
การทำางานศิลป์การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
จงึพจิารณาคณุภาพของผลงานโดยพจิารณา
ผา่นจากทกัษะและแบบฝกึการทำางานศลิป์ให้
สอดคลอ้งกบัการตัดสนิคณุคา่โดยสติปัญญา
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

1. วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร  
ควรนำาผลการวจิยั ไปเป็นข้อมลูในการกำาหนด

แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยฯ 

2. วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร 
ควรนำาผลจากการวิจัย ไปเปน็แนวทางในการ
พฒันางานการบรหิารงานบคุคลในวทิยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธรให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

3. ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้า
หน้าท่ีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรควร
นำารูปแบบการบริหารงานบุคคลวิทยาลัย
การสาธารณสขุสรินิธรไปเปน็องคค์วามรูแ้ละ
ประยกุตใ์ช้ในการปฏบิตังิานในวทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจยัเชงิปฏิบติัการโดย
การนำารูปแบบการบริหารงานบุคคลไปสู่การ
ปฏบิตัจิรงิในวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร

2. ควรมกีารวจิยัรปูแบบการบรหิาร
งานบคุคลในวทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จำาแนกตามที่ตั้งของวิทยาลัยฯ แต่ละแห่ง

3. ควรมกีารวจัิยการบริหารงานดา้น
อื่นๆ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
นอกเหนือ จากด้านการบริหารงานบุคคล 
เช่น ด้านการบริการวิชาการ ด้านกิจการ
นกัศึกษา ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นคณุภาพ
การศึกษา เป็นต้น 



106

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 3 September – December 2014

Reference

Eisner, Thomas.1979. Seminar. New York: McGraw-Hill.

Ketvalee Chalernpoj.1998. hr of Srinakarintharaviroj University.Thesis Master of 
education. Kasetsart University. 

Kittima Kawayawong. 2004. teacher opinions in hr management of private school 
Angthong Province.Thesis Master of education.Kasetsart University. 

La-aeid Chamchan and team. 2001. the study of pattern of organizing of  
institution of education in PBRI. Bangkok: Ministry of public health.

Payom Wongsarasri.1995. hr management 5th edition.Bangkok:faculty of  
Management Science Suan Dusit Rajbhat University.

Pratchaya Klapachan and Poda Butsutiwong. 2007. hr Management.Bangkok:  
khaofang

Samarn Atsavapoom. 2008. modern educational management: idea theary  
and Performance.3rd edition.Ubon Ratchathani:Ubonkitobsetpublisher. 

Sompong Kasemsin.1973. modern hr management. Bangkok:Thai  
Wattanapanich.

Tedchart Chaiyapong. 2003. the development of hr management of  
educational service area office. The dissertation of doctor s degree  
Naresuan University.

Wichit Srisa- arnt.1982. hr management 2nd edition.Bangkok: Thai  
Wattanapanich.

Yupawal Mungboonmob. 2006. teacher expectation for hr management of  
private school in Lopburi education service school area.



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

107

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 อาาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 Ph.D. Candidate in Educational Administration, Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University.
2 Assistant Professor Dr., Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University.
3 Dr., Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล
Administrative Model of Effectiveness at Small school

ธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์1, จิณณวัตร ปะโคทัง2, สุวิมล โพธิ์กลิ่น3
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
ของรูปแบบ โดยการศกึษาความคดิเหน็ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูร้กัษาการในตำาแหนง่หรอื
ผู้รักษาราชการแทน 181 คน และครู 181 คน สัมภาษณ์โรงเรียนต้นแบบ 3 โรงเรียน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบและคู่มือการใช้
รูปแบบ ประเมินองค์ประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 17 คน และประเมินคู่มือการใช้รูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 25 คน และขั้นตอนที่ 4 นำาเสนอรูปแบบ โดยใช้วิธีการ Focus 
Group จำานวน 30 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ด้านรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล

ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล มี 4 องค์
ประกอบได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป 
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 2. ผลการสรา้งรปูแบบการบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล พบว่า รปูแบบ
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการบริหารตามรูปแบบ กระบวนการ
บริหารตามรูปแบบ การนำารูปแบบไปใช้ การประเมินผลการใช้รูปแบบ และประสิทธิผล ผล
การประเมินคู่มือการใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล พบว่า โดย
ภาพรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

4. ผลการนำาเสนอรูปแบบและประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

คำาสำาคัญ: รูปแบบการบริหาร, ประสิทธิผล

Abstract

The purpose of this research. To study the effectiveness of small schools. 
The effective management of a small school. And research in this 4-step pro-
cess is divided into four phases: Phase 1 study of the elements of the model. 
By the school administrators or comment in the acting or the Acting interviewed 
181 teachers and 181 schools and school master three core elements and 
sub-elements analysis. Assessment by the expert 17 Step 2: Create the layout 
and manual layout. Rated by 5 experts to assess the appropriate step 3. And 
the feasibility of the model. By a total of 25 people and the four-step model is 
proposed. Using the Focus Group of 30 experts. The knowledge. And expertise. 
The form of a small school effectiveness. Evaluation. Feasibility And the benefits 
of a small school administrative effectiveness.

The research findings were as follows: 

1. Component of the effective management of a small school. The main 
elements of the first academic administration. The two main elements of the 
administration budget. The main elements of the three management personnel. 
And General Administration. When considering all that. Appropriate and feasible. 
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In most all of the same level.

2. Affect the management style small school effectiveness revealed that the 
model includes: 1) Background 2) Objectives 3) management model 4) manage-
ment model 5) the forms to be used. 6) evaluation model and 7) performance 
evaluation by an expert guide to the overall level is appropriate.

3. Evaluation management model small school effectiveness revealed that 
overall the model schools with small effective in 1) Background 2) Objectives 3) 
how to manage the form 4. ) management model 5) the forms to be used. (How 
to use the form. Terms of success) 6) evaluation model and 7) are appropriate 
and effective as possible. Levels in most every aspect.

4. A proposed model and evaluation. Feasibility And useful. Levels in most 
every point. Considering it was also found that there is a reasonable Feasibility 
And is the highest level on all sides.

Keywords: Administrative Model, .Effectiveness 

บทนำา

โรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันนับวัน
จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี สาเหตุอาจ
มาจากการคุมกำาเนิดที่ได้ผล อีกทั้งปัจจุบัน
บา้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืงขึน้ทำาใหก้ารคมนาคม
มีความสะดวกในการเดินทาง เศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น และโรงเรียนเอกชนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุน ด้านการ
ศึกษาผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าไป
เรียนในเมืองซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม
มากกวา่ จงึทำาใหเ้ดก็นกัเรยีนลดลงเรือ่ยๆ ซึง่
ไมคุ่ม้คา่กับการลงทุนในการจัดการศึกษาไม่
สามารถส่งเสรมิสนบัสนนุการดำาเนนิงานของ

โรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้เท่า
ที่ควร ดังน้ันในกระบวนการบริหารจึงต้อง
ปรบัเปลีย่นและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
การณ ์ซึง่เปน็ความจำาเปน็ทีผู่บ้รหิารจะตอ้ง
สนใจใฝรู่ ้และพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งอยูต่ลอด
เวลา เพือ่จะทำาใหก้ารบรหิารองคก์รอยูร่อด 
บงัเกดิผลด ีและบรรลตุามวตัถปุระสงค ์(ธรีะ  
รุญเจริญ 2550: 98)

โรงเรยีนขนาดเลก็เปน็ปรากฏการณ์
ทางการศึกษาที่ท้าทายผู้บริหารการศึกษา
ในทุกยุค ทุกสมัย กระทรวงศึกษาธิการได้
พยายามแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบ
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ว่า อัตราการเกิดของประชากรได้ลดลงตาม
ลำาดบัสง่ผลใหจ้ำานวนประชากรในวยัประถม
ศึกษา (6-12 ปี) ลดลง สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ไดป้ระเมนิคณุภาพภายนอกรอบแรก 
(พ.ศ. 2544-2548) ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบวา่ สถานศกึษาทีเ่ขา้รบัการประเมนิ 
จำานวน 30,010 แห่ง มีสถานศึกษาที่ไม่ได้
มาตรฐานคดิเปน็รอ้ยละ 65 และในสดัสว่น
สถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานนี้ ร้อยละ 80 
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจาก
น้ีการประเมนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าร้อย
ละ 50 นับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริหารและการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิผล จึง
จะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
รวมใหส้งูขึน้ได ้ดงันัน้จงึมคีวามจำาเป็นอยา่ง
ยิง่ทีส่ถานศกึษาตอ้งสรา้งองคก์รของตนเอง
ใหเ้ปน็องคก์รทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน เพือ่
ทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ พัฒนาความ
รู้ พัฒนาความคิด และพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
เพื่อประโยชน์และบุคลากรในโรงเรียนจะได้
เรียนรู้จากกระบวนการบริหารของผู้บริหาร 
และความรู้ความสามารถทีน่กัเรยีนจะไดร้บั
จากการสอนของครูทีม่คีณุภาพ อันหมายถงึ

ผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล (รัชพล  
คชชารุ่งโรจน์ 2548: 7)

สภาพความสำาเรจ็จากผลการดำาเนนิ
งานเพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็กที่
ผ่านมา พบว่า มีหลายกิจกรรมที่เกิดผลดี
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพสำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก คือ 
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ในโครงการนำารอ่งไดร้บัการฝกึทกัษะในการ
บริหารโรงเรียนภายใต้บริบทท่ีขาดแคลน
ปัจจัยต่างๆ ครูผู้สอนได้รับการฝึกทักษะ
ในการออกแบบ การเรียนรู้ การสอนแบบ
บูรณาการ ซึ่งทำาให้ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่มากขึ้น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ได้มีการส่งเสริมให้สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาและโรงเรยีนรว่มกนัพฒันาแหลง่เรยีน
รู้ทั้งในและนอกโรงเรียน จัดหาหนังสือ สื่อ 
อปุกรณ ์รวมทัง้คอมพวิเตอร ์จานรบัสญัญาณ
ดาวเทยีม รวมทัง้การจดัหาวทิยากรภายนอก 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ยังขาดครูผู้
สอนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสิ่งเหล่านี้
เมื่อมีงบประมาณไม่เพียงพอ สถานศึกษา
จำาเป็นจะต้องมีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ให้
สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งในชุมชน จัด
กระบวนการเรยีนรูภ้ายในชมุชน เพือ่พฒันา
ชมุชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความ
ตอ้งการ รวมทัง้หาวธิกีารสนบัสนนุใหม้กีาร
แลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์พัฒนาระหวา่ง
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ชมุชน จากการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกระจาย
อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บคุคล และการบรหิารงานท่ัวไป ไปยงัสถาน
ศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานซึง่เปน็องคค์ณะบคุคลในการควบคมุดแูล
การบริหารงานในโรงเรียน จึงถือเป็นการให้
ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา ที่
มีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพผู้เรียน (วิสิทธิ์  
โรจน์พจนรัตน์ 2546: 24-25, 35, 42)

จากสภาพการณ์ดังกล่าวการแก้
ปญัหาสถานศกึษาขนาดเลก็จงึเปน็ประเดน็
ที่สำาคัญยิ่งต่อการสร้างเสริมความเสมอ
ภาคทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ประสบการณใ์นความพยายามทีจ่ะแกป้ญัหา
และพฒันาสถานศกึษาขนาดเลก็ทีผ่า่นมาทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ ชดัเจน ตอ่เน่ือง 
และเปน็ทีย่อมรบัของทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง พอ
สรปุแนวทางทีส่ำาคญัได้ดังนี ้คอืศึกษาสภาพ
ปัญหาและตระหนักถึงความเป็นจริง ที่ยัง
จำาเป็นต้องมีสถานศึกษาขนาดเล็กจำานวน
หนึ่งต่อไป ตามสภาพและบริบทของท้อง
ถิ่นในแต่ละชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาด
เลก็ใหม้คีณุภาพและประสิทธิภาพ จดัระบบ 
วางแผนการดำาเนินงานเป็นรายพื้นที่ และ
มีรูปแบบในการดำาเนินงานเป็นทางเลือกที่
หลากหลาย โดยคำานงึถงึสภาพในแตล่ะพืน้ที่
ความสะดวกของเดก็และเยาวชนในพืน้ทีท่ีจ่ะ
รับบริการ และความคิดเห็นของผู้ปกครอง
และชุมชน ดำาเนินการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพในการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
อัตรากำาลัง หลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณภาพ การบริหาร
ยดึหลกัธรรมาภบิาล และมกีารใชท้รพัยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ยดึหลกัการบรหิารแบบ
มีส่วนรว่ม จะต้องมีการสนบัสนนุทรพัยากร
พืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ตอ่การปรบัปรงุคณุภาพและ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กเพือ่
ให้เกิดประสิทธิผล โดยอาจระดมความร่วม
มือจากองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิผล มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ตอ้งมกีารแกไ้ขปญัหาและมกีารปรบัเปลีย่น
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ก้าวสู่รูป
แบบการบริหารแนวใหม่ โดยจัดรูปแบบที่
ทันสมัย คล่องตัว สอดคล้องกับโครงสร้าง 
วตัถปุระสงค ์บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
แกป้ญัหาตา่งๆดังกลา่วได้ ซ่ึงผูว้จัิยเช่ือวา่การ
นำาเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีประสิทธิผล ไปใช้ในโรงเรียนขนาด
เล็ก จะนำาไปสู่การพัฒนาคนและประเทศ
ที่ยั่งยืนต่อไป

ความมุ่งหมาย

1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล 
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วิธีการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาองค์
ประกอบรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็
ทีมี่ประสิทธผิล เป็นผูบ้ริหารสถานศกึษาหรือ
ผู้รักษาการในตำาแหน่งหรือผู้รักษาราชการ
แทนและคร ูในเขตตรวจราชการที ่13 จงัหวดั
อบุลราชธาน ีจงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัยโสธร
และอำานาจเจรญิ ปกีารศกึษา 2554 จำานวน 
1,196 โรงเรียน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล จำานวน 181 
โรงเรียน ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อำานวยการ
หรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้รักษาการใน
ตำาแหน่งผู้ใดผู้หนึ่ง โรงเรียนละ 1 คนและ
ครูสายปฏิบัติการสอน โรงเรียนละ 1 คน 
รวมโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 
362 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตาราง (Krejcie, R. V., & Morgan, D. 
W.) และไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 
(System Random Sampling) มขีัน้ตอนการ
สุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 
45) วิธีการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ 50% ของประชากรทั้งสิ้นในเขตตรวจ
ราชการที่ 13 จำานวน 4 จังหวัด ประกอบ
ด้วย จงัหวดัศรสีะเกษ จังหวดัยโสธร จังหวดั
อุบลราชธานีและจังหวัดอำานาจเจริญ กลุ่ม

ตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้
จงัหวดัอบุลราชธานแีละจงัหวดัอำานาจเจรญิ มี
โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีเป็นกลุม่ประชากรท้ังหมด 
362 โรงเรียน หลังจากนั้นก็นำามาสุ่มอย่าง
เปน็ขัน้ตอนอีก 50% จงัหวดัอุบลราชธานี ม ี
5 เขต สุ่มได้ 3 เขต คือ อุบลราชธานี เขต 3 
สุ่มได้ 43 โรงเรียน อุบลราชธานี เขต 4 สุ่ม
ได้ 33 โรงเรยีน และอบุลราชธาน ีเขต 5 สุม่
ได้ 44 โรงเรียน และจังหวัดอำานาจเจริญมี 
1 เขต สุ่มได้ 61 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 181 
โรงเรียน 

ผลการวิจัย

1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบรปูแบบ
การบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล 

1.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ี
ประสทิธผิล ในประเดน็ความหมายของการ
บริหาร วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ 
ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อ
นำามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและการ
ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ซึ่งจาก
การศกึษาพบวา่ รปูแบบการบรหิารโรงเรยีน
ขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธิผล ม ี4 องคป์ระกอบ
หลัก คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การ
บริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงาน
บุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป

1.2 ผลการศกึษาความคดิเหน็เก่ียวกับ
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องคป์ระกอบการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ี
ประสทิธผิล โดยการสอบถามผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาใน 4 องค์ประกอบหลักโดยภาพรวม 
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมิน
สูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
รองลงมาคือ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป ตามลำาดับ 

1.3 ผลการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็
ต้นแบบ 3 แห่ง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และครสูายปฏบิตักิารสอน พบวา่ รปูแบบการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล มี 
4 องค์ประกอบหลัก และ 23 องค์ประกอบ
ย่อย ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบด้านที่ 1 การบริหาร
งานวิชาการ

องค์ประกอบด้านที่ 2 การบริหาร
งบประมาณ 

องค์ประกอบด้านที่ 3 การบริหาร
งานบุคคล

องค์ประกอบด้านที่ 4 การบริหาร
งานทั่วไป 

1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบย่อย และประเมิน
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้ององค์
ประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 17 คน พบว่าใน
ภาพรวม มคีวามเหมาะสมและความเปน็ไป
ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ความเหมาะสมและความเปน็

ไปได ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุขอ้เชน่เดยีวกนั

2.ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล 

2.1 ผลการสรา้งรปูแบบการบรหิาร
โรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล พบวา่ มดีงันี ้
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) 
วิธีการบริหารตามรูปแบบ 4) กระบวนการ
บริหารตามรูปแบบ 5) การนำารูปแบบไปใช้ 
6) การประเมินผลการใช้รูปแบบ และ 7) 
ประสิทธิผล 

2.2 ผลการสรา้งคูม่อืการดำาเนนิการ
ตามรปูแบบ และประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบ
วา่ โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

3. ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิาร
โรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล พบวา่โดย
ภาพรวมของรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนขนาด
เล็กที่มีประสิทธิผล มีความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปได้ อยูใ่นระดับมากทีสุ่ดทกุด้าน 

4. ผลการนำาเสนอรปูแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล พบว่า 

4.1 ผลการประเมนิรูปแบบจากการ
ประชุมสนทนากลุม่ พบวา่ มีขอ้เสนอแนะเพิม่
เตมิและขอ้สงัเกตจากผูท้รงคณุวฒุใินรปูแบบ
ขององคป์ระกอบแตล่ะดา้น คอื 1) ดา้นหลกั
การ ปรับข้อมูลโดยยึดหลักการ 3 หลัก คือ 
หลักธรรมาภิบาล หลักการระดมทรัพยากร 
หลักการบูรณาการ 2) ด้านวัตถุประสงค์ 
ปรับวัตถุประสงค์ใหม่จาก 3 ข้อให้เหลือ 2 
ข้อ โดยเน้นไปท่ีวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
3) ด้านเงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ นำาเงื่อนไข
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แห่งความสำาเร็จไปไว้ด้านการนำารูปแบบ
ไปใช้ 4) ด้านวิธีดำาเนินการ ไม่มี 5) ด้าน
การนำารูปแบบไปใช้ เพิ่มวิธีการนำารูปแบบ
ไปใช้เป็นด้านที่ 1 และนำาเงื่อนไขแห่งความ
สำาเร็จไปเป็นด้านที่ 2 6) ด้านการประเมิน
การใช้รูปแบบ ใช้เกณฑ์ในการวัดที่จะทำาให้
เกดิประสทิธิผล เชน่ ผลการประเมนิภายใน 
หรือ ประเมินภายนอกและผลสอบ O-NET 
และ 7) ด้านประสิทธิผล ไม่มี

4.2 ผลจากการใช้แบบประเมิน
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล 
พบว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
วิธีดำาเนินการ กระบวนการบริหาร การนำา
รูปแบบไปใช้ การประเมินผลรูปแบบ และ
ประสิทธิผล มีความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีจะนำา
มาอภิปราย ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของรปูแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเลก็ทีมี่
ประสทิธิผล พบวา่ การบรหิารโรงเรยีนขนาด
เลก็ทีม่ปีระสทิธผิลดา้นการบรหิารงานวชิาการ 
ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้นการบริหาร

งานบคุคล ดา้นการบริหารท่ัวไป ในภาพรวม 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เปน็รายการ พบวา่ รายการทีม่คีา่เฉลีย่มาก
ที่สุด คือ การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ มี
กระบวนการวิจัยชุมชน เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และสงัคม ประเมนิผลและปรบัปรงุหลักสูตร
สถานศึกษา ทำารายงานทางการเงินและงบ
การเงินจากการนำาแผนปฏิบตักิารประจำาปไีป
ใช ้ปรบักระบวนการทำางานและปรบัเปลีย่น
งานให้สอดคลอ้งกบัความสามารถของบุคคล 
มีการนำาวงจรคุณภาพมาใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษาและปฏิบัติงาน จัดทำาเป็น
เอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ ครแูละบคุลากรจะตอ้งสรา้ง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อสถาน
ศึกษาในการให้บริการด้านการศึกษาอย่าง
มคีณุภาพ เปดิโอกาสใหท้กุคนมส่ีวนรว่มใน
การระดมความคิด วางแผนและดำาเนินการ
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีก่ำาหนด อาจเปน็
เพราะรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิผลมีหลักการสำาคัญ คือ การมี
สว่นรว่มจากทกุภาคสว่น ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ชำานาญ ปาณาวงษ์ (2544: 
76) ฉันทนา จันทร์บรรจง (2545: 101) 
อรพินท์ สพโชคชัย (2548: 119) Austin 
and Reynolds (1990): 167-178) 

2.  จากผลการสร้างรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขนาดเลก็ทีมี่ประสทิธิผล พบ
ว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
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ประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) หลักการและ
เหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการบริหาร
ตามรูปแบบ 4) กระบวนการบริหารตามรูป
แบบ 5) การนำารูปแบบไปใช ้6) การประเมิน
ผลการใช้รูปแบบ และ 7) ประสิทธิผล จาก
นั้นผู้วิจัยได้สร้างคู่มือการดำาเนินการตาม
รปูแบบและผลการประเมนิคูม่อืการใชโ้ดยผู้
เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า หลักการและ
เหตุผล เนือ้หาทีน่ำาเสนอในคูม่อืการบรหิารตาม
รปูแบบฯX วตัถปุระสงคม์คีวามชดัเจน ภาษาที่
ใช ้การเรยีงลำาดบัของเนือ้หา การจดัรปูแบบ
การพิมพ์มคีวามเหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษา วิโรจน์ จันทสิงค์ (2542: ก) 
พิธาน พื้นทอง (2548: ก-ค) สมพร เฟื่อง
รอด (2541: 78) hoy & Miskel (2001, 
อ้างถึงใน สุวิมล โพธิ์กลิ่น 2549: 81-82) 
Edmonds (1979) Smith & Purkey (1983) 
เชียยเรนท์ และ Scheerens & Bosker 
(1997)  3. จากผลการประเมินรูปแบบ
การบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล 
พบวา่ ในดา้นความเหมาะสม และความเปน็
ไปไดข้องรปูแบบของรปูแบบ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น อาจเปน็เพราะการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยใน 4 ขั้น
ตอน มีการศกึษาองคป์ระกอบหลกัและองค์
ประกอบยอ่ยจากการสอบถามผูบ้รหิารและ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ มีการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบ
ยอ่ยโดยผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 17 คน จงึทำาให้
รูปแบบมีคุณภาพและมีประสิทธิผลอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ Bower (1997: 120) ส่วน Mescon 
,Albert & Feanklin (1985: 112) สมาน 
อัศวภูมิ (2545: 52) Griffin (2001: 99) 

4. จากผลการนำาเสนอผลการใชร้ปูแบบ
การบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล 
ปรากฎผล ดงันี ้ผลการประเมนิรปูแบบจาก
การประชุมสนทนากลุม่ พบวา่ มขีอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิและขอ้สงัเกตจากผู้ทรงคณุวฒุใินรปู
แบบขององค์ประกอบแต่ละด้าน แล้วผู้วิจัย
นำาไปปรับปรุงแก้ไขและนำาไปใหผู้้ทรงคณุวฒุิ
ประเมนิรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็
ที่มีประสิทธิผล พบว่า หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ วิธีดำาเนินการ กระบวนการ
บรหิาร การนำารปูแบบไปใช ้การประเมินผล
รูปแบบและประสิทธิผล มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า มีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษา ธีระ รุญเจริญ (2545: ข) ธวัช
ชัย เปรมปรีดิ์ (2542: 25) Smith (1961: 
461-462) Keeves (1988: 559) 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1. ควรวเิคราะหค์วามตอ้งการของผู้
เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ประเมิน
ผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทำา
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รายงานทางการเงินและงบการเงินจาก
การนำาแผนปฏิบัติการประจำาปีไปใช้ ปรับ
กระบวนการทำางานและปรับเปลี่ยนงานให้
สอดคล้องกับความสามารถของบุคคล มี
การนำาวงจรคุณภาพมาใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษาและปฏิบัติงาน จัดทำาเป็น
เอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์ครแูละบคุลากรจะตอ้งสรา้ง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดข้ึนต่อสถาน
ศึกษาในการให้บริการด้านการศึกษาอย่าง
มคุีณภาพ เปดิโอกาสให้ทกุคนมีสว่นรว่มใน
การระดมความคดิ วางแผนและดำาเนนิการให้
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามทีก่ำาหนด ซึง่ผูบ้รหิาร
โรงเรียนอาจจะนำาวธิกีารบรหิารไปปรบัปรงุ
ให้สอดคล้องกับโรงเรียนต่อไป

2. นำาวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การทำา MOU กับหน่วย
งานทางการศึกษาอื่น เป็นการเร่งด่วน 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป

1. ควรศึกษารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ในโรงเรียนขนาด
ใหญ ่โรงเรยีนขนาดกลาง ในสงักดัสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ควรศึกษารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลกับสถานศึกษาที่ไม่
สังกัด สพฐ. เช่น โรงเรียนเอกชน การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ควรศกึษาปจัจยัทีน่ำามาใชใ้นการ
บรหิารงานในโรงเรยีนขนาดเลก็ใหมี้ประสทิธผิล
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะประจำาสายงานกับประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Relationship between Functional Competency and  
Effectiveness Performance of the Educators at Public  
Universities in the Northeast

อาริษา โคตรเครื่อง1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2, อุรสา พรหมทา3

Arisa Kotekruang1, Pacharawit Chansirisira2, Urasa Phromtha3

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาสมรรถนะประจำาสายงานของนกัวชิาการศกึษา
ในสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะ 
ประจำาสายงานกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของนกัวชิาการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั  
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3) สรา้งสมการพยากรณข์องสมรรถนะประจำาสายงานทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ในการปฏบัิตงิานของนกัวชิาการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักวิชาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจำานวน 365 คน จาก 8 สถาบัน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามแบบจัดลำาดับ
ความสำาคัญ (Ranking Questionnaire) และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่.31 ถึง.86 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีแบบเป็น 
ขั้นตอน (Stepwise) 
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ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 

1. นักวิชาการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะประจำาสายงานโดยรวมและ 
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการคดิวเิคราะห ์
(X1) ด้านความเข้าใจในองค์กร (X4) ด้านการดำาเนินการเชิงรุก (X2) ด้านความถูกต้องของ
งาน (X3) ด้านการมองภาพองค์รวม (X5) ตามลำาดับ และมีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยคือ ด้านความตรงต่อเวลา รองลงมาคือด้านปริมาณงาน และด้านคุณภาพของงาน 
ตามลำาดับ 

2. สมรรถนะประจำาสายงานมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งานของนกัวชิาการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ภาคะวนัออกเฉยีงเหนือ คือ สมรรถนะ
ประจำาสายงานดา้นความถูกต้องของงาน (X3) ดา้นการดำาเนนิการเชงิรกุ (X2) ดา้นการความ
เข้าใจในองค์กร (X4) และด้านการคิดวิเคราะห์ (X1) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.763.726.725.716 ตามลำาดับ 

3. ตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ได้ดีที่สุด  
คือ สมรรถนะประจำาสายงานด้านความถูกต้องของงาน (X3) สมรรถนะประจำาสายงาน
ด้านการคิดวิเคราะห์ (X1) สมรรถนะประจำาสายงานด้านความเข้าใจในองค์กร (X4) และ
สมรรถนะประจำาสายงานด้านการดำาเนินการเชิงรุก (X2) โดยเขียนสมการ ได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = .483 + .326 X
3
 + .224 X

1
 + .227 X

4
 + .129 X

2
 

และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/
Y
= .331 Z

3
 + .223 Z

1
 + .213 Z4 + .127 Z

2
 

คำาสำาคัญ: สมรรถนะ, สมรรถนะประจำาสายงาน, นักวิชาการศึกษา, ประสิทธิผล

Abstract

This research aimed to 1) examine functional competency of the  
educators at public universities in the northeast, 2) study the relationship between 
functional competency and effectiveness performance of the educators at public 
universities in the northeast, and 3) find out the prediction equations of functional 
competency that influenced effectiveness performance of the educators at public  
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universities in the northeast. The samples were 365 educators from eight  
universities in the northeast region. They were selected through the stratified  
random sampling technique. The research tools consisted of ranking  
questionnaires and five-level rating scale questionnaires, with discrimination  
ranging from 0.31 to 0.86 and reliability of 0.96. The statistics used included 
percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression  
analysis. 

The findings revealed that:

1. Educators’ opinions about functional competency, in overall and individual 
aspect considerations, were at the high level. Their opinions about the aspects of 
functional competency arranged in order from the highest to the lowest score were 
as follows: analytical thinking (X1), organizational awareness (X4), proactiveness 
(X3), concern for order (X2), and conceptual thinking (X5). Overall consideration 
suggested that their opinions about effectiveness performance were rated at the 
high level. Individual aspect consideration revealed that all aspects of effectiveness 
performance were also rated at the high level including punctuality, workload, and 
quality of work-- arranged from the highest to the lowest score.

2. According to the relation analysis, functional competency concerning  
the aspects, namely, concern for order (X3), proactiveness (X2), organizational awareness 
(X4) and analytical thinking (X1) had positive relation with effectiveness performance  
of the educators at public universities in the northeast at the.01 level of significance.  
The correlation coefficients of these four aspects were 0.763, 0.726, 0.725 and 
0.716, respectively. 

3. The variables that best predicted the effectiveness performance of the educators 
were concern for order (X3), analytical thinking (X1), organizational awareness (X4)  
and proactiveness (X2). The prediction equations could be shown as the following.

Raw Score Regression Equation

Y/ = .483 + .326 X
3
 + .224 X

1
 + .227 X

4
 + .129 X

2
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and Standardized Score Regression Equation

Z/
Y
= .331 Z

3
 + .223 Z

1
 + .213 Z4 + .127 Z

2
 

Keywords: competency, functional competency, educator, effectiveness

บทนำา

ในปจัจุบนั“การพัฒนาบคุลากร” ของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มัก
จะเปน็การพฒันาตามสมรรถนะของบุคลากร
เกือบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี
ฐานวางอยูบ่น “ส่ีเสาหลัก” คือ หลักคุณธรรม 
หลักสมรรถนะ หลกัผลงาน และหลกักระจาย
อำานาจ อีกทั้งยังมีสาระสำาคัญที่เป็นสิ่งใหม่
และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง และ หนึ่ง
ในนัน้คอืการปรับปรุงระบบตำาแหน่ง ซึง่เดิม
ไมม่กีารกำาหนดสมรรถนะ หรอื คณุลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหน้าที่รับผิด
ชอบอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ศริิรัตน ์พิริยธนา
ลัยและจุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2553: 
69) สมรรถนะจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วย
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ใหบ้รรลตุรงตามความตอ้งการขององคก์ร ซึง่
องคก์รตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
ไดน้ำาเอาสมรรถนะมาใชใ้นการบรหิารงานโดย
เฉพาะอยา่งยิง่งานดา้นการบรหิารทรพัยากร
ซึง่มคีวามจำาเปน็อย่างย่ิงตอ่ความสำาเร็จของ
องค์กร (พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. 2554: 7) 
บุคคลที่จะทำาให้นโยบายขับเคล่ือนไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพนั้น

คอื บคุลากรในองคก์ร หากบคุลากรมคีวามรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ำาเปน็
ในการปฏบิตังิานสำาหรบัตำาแหนง่กจ็ะสง่ผล
ใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้บรรลเุปา้หมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากเรือ่งสมรรถนะทีห่ลายหนว่ย
งานตา่งใหค้วามตืน่ตวัและใหค้วามสนใจมาก
เป็นอันดับต้นๆ ยังพบว่าเรื่องประสิทธิผล 
(Effectiveness) ทีม่กีารศกึษากนัอยา่งแพร่
หลาย โดย McCann (2004: 43,48) ได้
กลา่วถงึประสทิธผิลขององคก์รไวว้า่ เปน็การ
วดัถงึการทีอ่งคก์รประสบความสำาเรจ็ บรรลุ
ถงึวสิยัทศันโ์ดยอาศยักลยทุธห์ลกัขององคก์ร 
และการทีอ่งคก์รจะประสบความสำาเรจ็หรอื
มีประสิทธิผล องค์กรต้องมีทั้งความคล่อง
ตวั (Agility) และมคีวามยดืหยุน่ (Resilient)  
จะขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่ได้ ผลการศึกษาใน
เรือ่งประสทิธผิลขององคก์รคอ่นขา้งมคีวาม
หลากหลายและแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ โดย Jamrog and 
Overholt. (2005: 11) ได้นำาเสนอแนวคิด
ที่น่าสนใจ คือ ตัวแบบของประสิทธิผลของ
องค์กรท่ีพฒันาโดยทีมงานของ HRI--Human 
Resource Institute ซึง่ทำาการพฒันาเครือ่ง
มือการวัดประสิทธิผลขององค์กรที่เรียกว่า 
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Organizational Capabilities Index TM-
OCI ทำาให้องค์กรรู้ว่าควรจะจัดวางองค์กร
อย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่องค์กรวางไว้ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้
วจิยัจงึสนใจศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งสมรรถนะประจำาสายงานกบัประสิทธผิล
ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา 
ในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทดสอบวา่
สมรรถนะประจำาสายงานมคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไ ร 
ซึ่งทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธ์ที่ได้จากงาน
วิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการกำาหนดกลยทุธข์องนกัวชิาการศกึษา  
การนำาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุงและผลักดันให้สมรรถนะของนัก
วิชาการศึกษามีประสิทธิผลสูงขึ้น อันจะส่ง
ผลตอ่การปฏบิตังิานบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
องค์กรอย่างมีเสถียรภาพในอนาคตต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสมรรถนะประจำาสายงาน
ของนักวิชาการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะประจำาสายงานกับประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา  

ในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ของ
สมรรถนะประจำาสายงานท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา  
ในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ

สมมติฐาน

1. สมรรถนะประจำาสายงานมคีวาม
สมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ
นักวิชาการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. มตีวัแปรสมรรถนะประจำาสายงาน
ไม่น้อยกว่า 1 ตัว ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา 

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนัก
วิชาการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 3,846 
คน จาก 16 สถาบัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักวิชาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำานวน 365 
คน จาก 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบรีุรัมย ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีา มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) 

ตัวแปร

ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ สมรรถนะ
ประจำาสายงาน

ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบสอบถามแบบจดัลำาดบัความ
สำาคัญ (Ranking Questionnaire) จำานวน 
16 ข้อ 

2. แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จำานวน 
58 ขอ้ คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต.่31 ถึง.
86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.96

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ดำาเนินการเก็บข้อมูล
จำานวน 2 ครั้งได้แก่

ค ร้ั ง ที่  1  ดำ า เ นิ น ก า ร ส่ ง
แบบสอบถามแบบจัดลำาดับความสำาคัญไป 
ยังผู้บริหารของแต่ละสถาบัน จำานวน 32 
ชุด (สถาบันละ 2 ชุด) ซึ่งได้รับการตอบ
กลับจำานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.50 

ค ร้ั ง ที่  2  ดำ า เ นิ น ก า ร ส่ ง
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ไปยงันกัวชิาการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จำานวน 
365 ชุด ซึ่งได้รับการตอบกลับจำานวน 365 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการ
วิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ การ
หาคณุภาพของเครือ่งมอื การวเิคราะหข์อ้มลู
เบือ้งตน้ และการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบความ
มุ่งหมายการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยวิธีแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise) 

ผลการวิจัย

1. นักวิชาการศึกษามีความคิดเห็น
เก่ียวกับสมรรถนะประจำาสายงานโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
คดิวเิคราะห ์(X1) ดา้นความเขา้ใจในองคก์ร 
(X4) ด้านการดำาเนินการเชิงรุก (X2) ด้าน
ความถูกต้องของงาน (X3) และด้านการ
มองภาพองค์รวม (X5) ตามลำาดับ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความ
ตรงต่อเวลา รองลงมาคือด้านปริมาณงาน 
และด้านคุณภาพของงาน ตามลำาดับ

2. สมรรถนะประจำาสายงานมคีวาม
สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธผิลในการปฏบิตัิ
งานของนกัวชิาการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
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ของรฐั ภาคะวันออกเฉยีงเหนือ คอื สมรรถนะ
ประจำาสายงานด้านความถูกต้องของงาน 
(X3) ด้านการดำาเนินการเชิงรุก (X2) ด้าน
การความเขา้ใจในองคก์ร (X4) และดา้นการ
คดิวเิคราะห ์(X1) อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ท่ีระดบั.01 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ.763.726.725.716 ตามลำาดับ 

3. ตวัแปรทีพ่ยากรณป์ระสทิธิผลใน
การปฏบัิตงิานของนกัวชิาการศกึษา ไดด้ทีีส่ดุ 
คือ สมรรถนะประจำาสายงานด้านความถูก
ตอ้งของงาน (X3) สมรรถนะประจำาสายงาน
ดา้นการคดิวเิคราะห ์(X1) สมรรถนะประจำา
สายงานดา้นความเขา้ใจในองคก์ร (X4) และ
สมรรถนะประจำาสายงานดา้นการดำาเนินการ
เชงิรกุ (X2) โดยสามารถเขยีนสมการ ไดด้งัน้ี

สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = .483 + .326 X
3
 + .224 X

1
 

+ .227 X
4
 + .129 X

2
 

และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/
Y
= .331 Z

3
 + .223 Z

1
 + .213 

Z4 + .127 Z
2
 

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ประเด็นที่จะอภิปราย ดังนี้

1. สมรรถนะประจำาสายงานทั้ง 5 
ด้าน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความ
เข้าใจในองค์กร ด้านการดำาเนินการเชิงรุก 
ดา้นความถกูตอ้งของงาน และดา้นการมอง

ภาพองคร์วม โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก และมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านก็ใกล้เคียง
กนั ยกเวน้ ดา้นการมองภาพองคร์วมทีม่คีา่
เฉลีย่ต่ำาทีส่ดุ เทา่กบั 3.84 เนือ่งจากการมอง
ภาพองค์รวม คือ การคิดในเชิงสังเคราะห์ 
โดยการจัดประเด็น สรุปรูปแบบ เช่ือมโยง
หรอืประยกุตแ์นวทางจากสถานการณ ์ขอ้มลู 
หรือ ทัศนะต่างๆ จนได้กรอบความคิดหรือ
แนวคิดใหม่ ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2549: 72-84) เรยีกวา่ การคดิเชงิมโนทศัน ์
(Conceptual Thinking) โดยแตล่ะคนจะมแีตก
ต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัประสบการณ ์ความ
รูแ้ละบรบิทแวดลอ้ม ทำาใหบ้างครัง้ นอกจาก 
มโนทศันท์ีม่อียูไ่มถ่กูตอ้ง ไมส่มเหตสุมผลหรอื
ขัดแย้งกันเอง ส่งผลให้บุคคลมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริง และตีความ
ข้อมูล คำาถามหรือเหตุการณ์ที่พบผิดพลาด  
ทำาให้ไม่สามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ความแตกต่าง
เหลา่นีจ้งึเปน็อปุสรรคในการทำางานรว่มกนั  
จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่นักวิชาการศกึษา 
ควรจะทำาการศกึษาและพฒันาการมองภาพ
องค์รวมต่อไป สมรรถนะจึงเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรับการบริหารงาน บริหารทรัพยากร
บคุคล ดงัที ่Kennedy และ Dresser (วทิยา 
จันทร์ศิริ. 2551: 51-52 ; อ้างอิงมาจาก 
Kennedy และ Dresser. 2005: 20) ได้
ทำาการวิจัยการสร้างสมรรถนะพื้นฐานใน
การปฏบิตังิาน “Creating a Competency-
based Workplace” สรุปได้ว่า ความฉลาด
และความสามารถของมนษุยจ์ะทำาใหอ้งคก์ร
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ไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว ้การขบัเคล่ือนการทำางาน 
ขององคก์รตอ้งอาศยัความสามารถของคณะ
ทำางาน ดังนั้นองค์กรจึงควรมีวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคลากรให้ตรงกับความสามารถ
เฉพาะด้านของบุคคลนั้นให้มีความเหมาะ
สมกับงาน ตามหลกัการบรหิารจดัการ “Put 
the right man on the right job” 

2. สามารถกล่าวไดว้า่ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบ
หมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นตำาแหนง่นกัวชิาการ
ศึกษา สมรรถนะที่จำาเป็นต้องมี ได้แก่ ด้าน
ความถูกต้องของงาน ด้านการคิดวิเคราะห์ 
ดา้นความเขา้ใจในองคก์ร และดา้นการดำาเนิน
การเชงิรกุ เนือ่งจากจะสง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน และความตรงต่อเวลา 
หากองค์กรใดมีบุคลากรที่ดี กระตือรือร้น 
ปฏิบัติงานเต็มกำาลังและความสามารถที่มี
แลว้ องคก์รนัน้ยอ่มมคีวามมัน่คงและเตบิโต
อยา่งรวดเรว็ สอดคลอ้งกบัฉตัรชาญ ทองจบั 
(2552: 185-187) ได้ศึกษารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบ
การ ซึง่สิง่สำาคัญทีส่ดุสำาหรบัสถานประกอบ
การคือ สมรรถนะดา้นความรูใ้นการปฏบัิตงิาน 
รองลงมา คอื คณุภาพและผลสำาเร็จของงาน 
สว่นทีน่อ้ยทีส่ดุคอื การปรบัตวัในการทำางาน 
และยงัสอดคล้องกบัวริศรา จงเจริญ (2550: 
95 – 96) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ตอ่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของเทศบาล
เมอืงในเขตจงัหวดัปทมุธาน ีพบวา่ ปจัจยัทัง้  
5 ด้าน ได้แก่ งบประมาณ ความรู้ความ
สามารถของบุคลากร ภาวะผู้นำา ความ

เหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ และความ
รว่มมอืของประชาชน มคีวามสำาคญัในระดบั
มาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สุภาพร อามาตย์ (2550: 86-88) ได้ศึกษา 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปน็สมาชกิทีด่ขีอง
องค์กรกบัประสทิธิผลการปฏิบตังิานของนกั
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัยใ์นประเทศ พบวา่ นัก
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์ มีความคิดเหน็ดว้ย
เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม
และเปน็รายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก ่ดา้น
คณุภาพผลงาน เชน่ ผลงานทีป่ฏบิตัอิยูม่คีวาม
ถกูตอ้งตามมาตรฐานการบญัช ีงานทีป่ฏบิตัิ
ตอ้งใชค้วามประณตี ระมัดระวงัและละเอยีด
รอบคอบในการจดัทำาและนำาแสนอขอ้มลู ขอ้มลู
และรายงานทางการเงนิทีจ่ดัทำามคีวามครบ
ถว้นถกูตอ้ง ชดัเจน และเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย  
เป็นต้น ด้านปริมาณผลงาน เช่น ปริมาณ
ผลงานมคีวามเหมาะสมกับความรบัผดิชอบ
และภาระหน้าที่ จำานวนผลงานที่ปฏิบัติมี
ปริมาณงานตามที่กำาหนดในแผนงานหรือ
เปา้หมายทีอ่งคก์รวางไว ้และจำานวนผลงาน
ที่ปฏิบัติสามารถทำาได้สูงกว่าระดับเกณฑ์
มาตรฐานที่วางไว้ เป็นต้น ด้านความตรง
ต่อเวลาในการทำางาน เช่น การทำางานด้วย
ความกระตอืรอืรน้และตรงตอ่เวลาสม่ำาเสมอ
ตลอดปี การนำาเสนอและจัดส่งงบการเงิน
ได้ทันตามกำาหนดเวลาที่กฎหมายกำาหนด 
และการนำาเสนอข้อมูลและรายงานทางการ
เงนิสามารถทำาไดท้นัตอ่ความตอ้งการของผู้
บริหาร เป็นต้น

3. ตวัแปรทีพ่ยากรณป์ระสทิธผิลใน
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การปฏบิตังิานของนกัวชิาการศกึษาไดด้ทีีส่ดุ 
คือ สมรรถนะประจำาสายงานด้านความถูก
ต้องของงาน เนือ่งจากสมรรถนะประจำาสาย
งานดา้นความถูกต้องของงานเปน็ส่ิงจำาเปน็
ที่นักวิชาการศึกษาหรือแม้แต่ปฏิบัติงานตำา
แหน่งอื่นๆ จำาเป็นต้องมีเพราะความถูก
ต้องของงานนั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่
ปฏบิติังานใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น เทา่นัน้ แตย่งั
หมายถงึการมุง่เนน้ความชดัเจนของบทบาท 
หน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการ
ทำางานหรอืขอ้มลู ตลอดจนพฒันาระบบการ
ตรวจสอบเพ่ือความถกูต้องของกระบวนการ 
(สำานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
2553: 48) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
แสงเทยีน พลบัขจร (2553: 128) ไดศ้กึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้เป็น
ทีมกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้เป็นทีม
และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโรง
พยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท สมรรถนะ
แตล่ะดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 ทัง้นีบ้คุลากร
มกีารพัฒนาสมรรถนะดา้นทกัษะอยูใ่นระดบั
มาก ได้แก่ พัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติ
งานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน/เกณฑ์ท่ี
กำาหนด พัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติงาน
ไดส้ำาเร็จลุล่วงกอ่น/ตามระยะเวลาท่ีกำาหนด
ตามแผน พัฒนาทักษะได้เหมาะสมกับการ
จัดการงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนและ

ทำาใหส้ำาเร็จลลุว่งไดด้ว้ยด ีและสอดคลอ้งกับ
ศุภมิตร พินิจการ (2552: 102) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับ
ประสิทธิภาพการทำางานของนักบัญชีกรม
สรรพสามติ พบวา่สมรรถนะดา้นการทำางาน
เป็นทีม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการทำางาน เนื่องจาก 
การให้ความร่วมมือในการทำางานมีความ
สำาคัญกับการสนับสนุน ให้ทีมมีการดำาเนิน
งานทีค่ลอ่งตวัและสง่ผลใหง้านประสบความ
สำาเร็จ เพราะบางครั้งเมื่อประสพกับปัญหา
เรากไ็มส่ามารถทีจ่ะแกไ้ขปญัหานัน้ๆ สำาเรจ็
ไดเ้พยีงคนเดยีว และเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจนัน้
ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุ การระดมสมองและวธิแีก้
ปัญหาในทีมจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการทำางาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. จากผลการวจิยัความสัมพนัธร์ะหวา่ง
สมรรถนะประจำาสายงานกับประสิทธิผลใน
การปฏบิตังิานตามความคดิเหน็ของนกัวชิาการ
ศกึษา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความถูกต้อง
ของงาน ดงัน้ันผูบ้ริหารในสถาบนัอดุมศกึษา
ควรใหก้ารสนบัสนนุและสง่เสรมิการพฒันา
สมรรถนะนักวิชาการศึกษาด้านนี้ให้มาก 
หรือแม้แต่นักวิชาการศึกษาเอง ควรฝึกฝน
ทักษะด้านนี้อย่างสม่ำาเสมอเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานต่อไป

2. ตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อ
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ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน คอื ตวัแปรดา้น
ความถูกต้องของงาน การดำาเนินการเชิงรุก 
ความเข้าใจในองค์กร และการคิดวิเคราะห์ 
ดงันัน้ องคก์รจงึควรกำาหนดสมรรถนะประจำา
สายงานของนกัวชิาการศกึษาตามสมรรถนะ
ข้างต้น อาจจะครบทั้ง 4 สมรรถนะ หรือ
เลอืกเพยีง 3 สมรรถนะ ตามบรบิทและความ
เหมาะสมของแตล่ะองคก์ร พรอ้มทัง้สง่เสรมิ
ใหน้กัวชิาการศกึษามกีารพฒันาสมรรถนะดงั
กลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง เพราะสมรรถนะเหลา่นี้
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานทัง้สิน้

ขอ้เสนอแนะในการวจัิยครัง้ตอ่ไป

1. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆ ของสมรรถนะประจำาสายงาน 
ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ของนักวิชาการศึกษา

2. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ 
นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การจัดสนทนา
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญในสมรรถนะแตล่ะดา้นและ
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. ควรมกีารเปรยีบเทยีบประสทิธผิล
ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา
กับภาคอื่นๆ เพ่ือพัฒนาเป็นมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานตำาแหน่งนี้

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ลักษณะงานที่นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ  
เพื่อความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
อันจะมีผลต่อการกำาหนดสมรรถนะต่อไป 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาองค์ประกอบสำาคัญของการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 2) นำา
เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.
2556-2565) มีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้ 1) การศึกษาองค์ประกอบสำาคัญของการบริหาร
จดัการศกึษา โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 6 คน 2) การนำาเสนอยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2556-2565) 
ประกอบด้วย 2.1) การศึกษาสภาพปัจจุบันและอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย ระยะ 10 
ปี (พ.ศ.2556-2565) โดยการสังเคราะห์เอกสาร การสนทนาอย่างสร้างสรรค์โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 12 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 18 คน และการสร้าง
กงล้ออนาคต เพื่อจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 2.2) 
การจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ฯ 2.3)การตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ฯ โดยประชุมกลุ่มสนใจผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน 2.4)การประเมินร่างยุทธศาสตร์ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.5) การปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบสำาคัญของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับ 
อนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ประกอบด้วย มิติกลุ่ม
เป้าหมาย มิติการมีส่วนร่วม มิติกระบวนการการ และมิติภาวะการนำา 2) ยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการศกึษาเพือ่รองรบัอนาคตภาพของจงัหวัดเชยีงราย (พ.ศ.2556-2565) จำานวน 4 
ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนเชยีงรายอยา่งรอบดา้น ยทุธศาสตรก์าร
สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูข้องคนเชยีงราย ยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันากำาลังคนเชียงราย
เพ่ือศักยภาพ การแข่งขัน และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเชียงราย 

คำาสำาคัญ: 1) การบริหารจัดการศึกษา 2) อนาคตภาพ และ 3) จังหวัดเชียงราย

Abstract 

The purposes of this research were to 1) identify the key elements of 
Strategies of Educational Management for preparation the scenario of Chiangrai 
Province for the year BE.2556-2565 2) present the strategies of educational 
management for preparations of the scenario of Chiangrai Province in the year 
BE.2556-2565. The study was conducted by means of which consisted of 2 
stages: 1) studying the key elements of educational management by using  
In-depth Interviews of 6 experts. 2) the presentation of the strategies of educational 
management for preparation of the scenario of Chiangrai Province for the year 
BE.2556-2565, conducted in 5 stages, 2.1) the studying of the current conditions  
and scenario of Chiangrai Province in the next decade (BE.2556-2565) by  
document synthesis , dialogue and discussions with 12 experts. In-depth interview 
of 18 knowledgeable people and using Future Wheel for consensus of the scenario  
Of Chiangrai Province for the year BE.2556-2565. 2.2) drafting the strategy  
2.3) determining the strategy draft by focus group discussion for the first time  
2.4) determining the strategy by each knowledgeable people for the second 
time; and 2.5) Improve the strategies after the determining and the focus group 
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discussion. 

The results of the study were 1) the key elements of educational management 
for preparation of the Scenario of Chiangrai Province in the year BE.2556-2565 
consists of 4 dimensions, namely, the dimension of target group , the dimension 
of participation , the dimension of the process, and the dimension of hegemony 
2) the 4 strategies of educational management for the next decade of Chiangrai 
(B.E. 2556-2565) were, the strategy to develop the Chiangrai people to ensure 
a comprehensive , the strategy to built the learning organization of Chiangrai 
people, the strategy of the produce and develop for the potential of competition 
of the Chiangrai people, and the strategy for developing the administration and 
management to support all sectors in participate in educational management.

Keywords: 1) Management Education ,2) Scenario and 3) Chiangrai Province

บทนำา

จากสภาวการณป์จัจบุนัของจงัหวดั
เชยีงราย ทัง้สภาพแวดลอ้มภายนอกประเทศ 
ในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง และแนว
โน้ม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จงัหวดัเชยีงราย ประกอบกบัสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศ ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
ใหแ้ก่ประชาชนชาวเชยีงราย จากการจดัการ
ศึกษาของจงัหวดัเชยีงราย ทีย่ดึหลกัการจดัการ
ศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 4 ที่ให้ความหมายของ
การศึกษาไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสงัคม โดยการถา่ยทอดความรู ้

การฝกึ การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และ
ปจัจยัเกือ้หนนุใหบ้คุคลเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
ตลอดชวีติ(สำานักงานคณะกรรมการการศกึษา
แหง่ชาติ , 2545: 2) โดยจัดการศกึษามสีาม
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
ส่วนของการศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเป็นการศึกษาที่จัดไม่น้อยกว่าสิบสอง
ปกีอ่นระดบัอดุมศกึษา และการศกึษาระดบั
อดุมศกึษา แบง่เปน็ระดบัต่ำากวา่ปรญิญาและ
ระดับปริญญา ดังนั้นจากการแบ่งระดับการ
ศึกษาดังกล่าว จึงทำาให้หน่วยงานที่รับผิด
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ชอบการจัดการศึกษา ได้แก่สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาของหน่วยงานการศึกษาและสถาน
ศกึษาสงักดัสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั และสำานกั
บรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการ
อาชวีศึกษา รบัผดิชอบสถานศกึษาทีจ่ดัการ
ศกึษาระดบัอาชวีศกึษา และสำานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา รับผิดชอบการศึกษา
ของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา นอกจากนี ้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ยงัมหีนา้ทีใ่นการ
จดัการศกึษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสถาน
ศกึษาและหนว่ยงานการศึกษาแยกเป็นอสิระ
ตอ่กนัจนเกอืบจะไมไ่ดป้ระสานสมัพนัธ ์หรอื 
บูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน 

ผลจากดำาเนินการจัดการศึกษาที่
ผ่านมาจากการสรุปการปฏิรูปการศึกษา
พบวา่ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
และการจดัการศกึษา และการสง่เสรมิการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งการกระจายอำานาจการบริ
หารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา หน่วย
ปฏิบัตยิงัไม่มอีสิระและความคลอ่งตวัในการ

บริหารงานและการจัดการศึกษาเท่าที่ควร 
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชนไม่มี
การขยายตัวเท่าที่ควร ส่วนสถานประกอบ
การและสถาบนัต่างๆ มีส่วนร่วมการจดัการ
ศกึษา ในสดัสว่นทีน่อ้ยมาก ทำาใหก้ารบรหิาร
จดัการศกึษาไมส่ามารถตอบสนองตอ่บรบิท
และความต้องการเฉพาะพื้นที่(สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 5-9) 

จากสภาพการบรหิารจดัการศกึษาของ
องค์กรหลกัท่ีรับผดิชอบต่อการจดัการศกึษา 
ข้างต้น ประกอบกบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
การลงนามกรอบความรว่มมอือนภุมูภิาคลุม่
แม่น้ำาโขง และการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีผลก
ระทบโดยตรงต่อประชาชนจังหวัดเชียงราย 
ทัง้ผลกระทบดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้น
วัฒนธรรม ด้านสุขภาพ ด้านกายภาพและ
ด้านการค้าชายแดน (ชิติพัทธ ์วงัยาว, 2551: 
79 - 85) ทำาให้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การ
บริหารจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การลงนามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ลุม่แมน่้ำาโขงของประเทศไทย และการจดัตัง้
เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนจังหวดัเชียงราย 
ที่จะเกิดขึ้นอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2556-
2565)ของจังหวัดเชียงราย ทำาให้ประชาชน
ชาวจังหวัดเชียงราย ต้องมีการปรับตัวเพื่อ
สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญโดยจำาเป็น
จะตอ้งพฒันายกระดบัคณุภาพประชาชนของ
จงัหวัดเชยีงราย ใหม้อีงคค์วามรู ้มคีณุธรรม 
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และมทีกัษะความสามารถในการทำางานโดย
อาศัย ปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทรัพยากร ได้แก่ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) การ
บรหิารงบประมาณ (Money)การบรหิารวสัดุ
อุปกรณ์ (Material)และการบริหารครุภัณฑ์ 
(Machine) และปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการ 
ได้แก่ การบริหารคุณธรรม (Morality) การ
ให้บริการประชาชน (Market) การบริหาร
ข้อมูลข่าวสาร (Message) การบริหาร
ระเบียบ แบบแผนหรือเทคนิค (Method)
การบริหารเวลา(Minute) การประสานงาน 
(Mediation) และ การประเมนิผลการปฏบิตัิ
งาน (Measurement) กระบวนการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย การวางแผน (plan-
ning) การจัดองค์กร (organizing) การจัด
คนเข้าทำางาน (staffing) การอำานวยการ 
(directing) และ การควบคุม (Controlling) 
และปัจจยัด้านความรว่มมอื ไดแ้ก ่ความรว่ม
มอื การมสีว่นรว่ม การกระจายอำานาจ และ
การสนบัสนนุเครอืขา่ย (วริชั วริชันภิาวรรณ, 
2552: 11-14)

ทา่มกลางการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิ
ขึน้ต่อจงัหวดัเชียงราย ในระยะอีก 10 ป ีไป
ข้างหน้า (พ.ศ.2556-2565) ทั้งระยะสั้น
ในปี พ.ศ.2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม
ประชาคมอาเซยีน และระยะตอ่ไปหลงัจากที่
เขา้รว่มประชาคมอาเซยีนแลว้ เพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลง และ การขบัเคลือ่นการจดัการ
ศกึษาใหแ้กป่ระชาชนทกุระดบัและทกุระบบ
การศกึษา โดยการบรหิารจดัการศกึษาอยา่ง

มีคุณภาพ จึงจำาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถ
รองรบัอนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย ทีจ่ะ
เกิดขึ้น และนำายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การ
ปฏบิตั ิอนัจะนำาไปสูพ่ฒันาคณุภาพประชาชน
จงัหวดัเชยีงราย รองรบัตอ่การเปลีย่นแปลง
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย
การกำาหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัด
เชียงราย ดังกล่าว ต้องเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชาวเชียงรายให้เป็นคนสมบูรณ์หรือ
มนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิก
ทีด่มีคีณุคา่อยา่งแทจ้รงิของมนษุยชาต ิเรยีก
ไดว้า่เปน็คนเตม็คน ผูส้ามารถนำาหมูช่นและ
สงัคมไปสูส่นัติสขุและความสวัสด ีตามหลกั
ธรรมท่ีเรยีกวา่ “สปัปุรสิธรรม” คอื ธรรมของ
คนด ีมคีณุสมบัตขิองความเปน็คนทีส่มบูรณ ์
โดยการกำาหนดยุทธศาสตร์ตามหลักธรรม
สัปปุริสธรรม ประกอบด้วย 1) ธัมมัญญุ
ตา การรู้หลัก รู้จักเหตุ รู้หลักการและกฎ
เกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องใน การ
ดำาเนนิชวีติในการปฏบิตักิจิหนา้ทีแ่ละดำาเนนิ
กิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนต้องประพฤติ 
ปฏิบัติตามเหตุผล 2) อัตถัญญุตา รู้ความ
มุ่งหมาย รู้จักผล ของหลักการท่ีตนปฏิบัติ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่กระทำา รู้ว่า
หลกัการนัน้มคีวามมุง่หมายอยา่งไร รูว้า่การ
กระทำาอยู่อย่างนั้น บังเกิดผล เป็นผลดีหรือ
ผลเสียและเปน็ประโยชนท่ี์เป็นสาระของชีวิต 
3) อัตตัญญุตา รู้จักตน รู้ตามเป็นจริงโดย
ฐานะ ภาวะเพศ กำาลังความรู้ ความถนัด 
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ความสามารถและคุณธรรม และประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุง 
ส่งเสริมทำาการต่างๆ ให้สอดคล้อง ถูกจุด 
ตรงทางที่จะให้เจริญงอกงามบังเกิดผลดี 
4) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ในการบริโภค 
รูจ้กัประมาณในการใชจ้า่ยทรพัย ์รูจ้กัความ
พอเหมาะพอดี ในการพูดการปฏิบัติ 5) 
กาลญัญตุา รูก้าลเวลาอนัสมควร ระยะทีพ่งึ
ใชใ้นการประกอบกจิ กระทำาหนา้ที ่การงาน 
ปฏิบตักิารตา่งๆ และเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ืน่ 6) ปริ
สัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักถิ่น รู้จักชุมนุม ใน
การปฏบิตัติอ่ถิน่ทีชุ่มนุม และต่อชุมชน และ 
7) ปคุคลปโรปรญัญตุา รูจ้กับคุคล รูจ้กัและ
เขา้ใจ ความแตกต่างแหง่บคุคล (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) , 2547: 14-16) 
จากหลักธรรมสัปปุริสธรรมที่นำามากำาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนชาวเชียงรายทุกระดับ และทุก
ระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
การปฏิรูปการศึกษาของไทย คือการปรับ
เปลีย่นให้คนไทยมคีณุภาพสงูขึน้โดยจดัการ
ศึกษาอยา่งทัว่ถงึ มปีระสทิธภิาพ และสถาน
ศกึษาทกุแหง่ตอ้งมคีณุภาพท่ีใกลเ้คยีง หรอื
ทดัเทยีมกนัอันจะนำาไปสู่คณุภาพของคนไทย 
คอื คนทีม่ ีความด ีความเกง่ และมคีวามสขุ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.: 1) ผู้วิจัยจึง
ศึกษายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา
เพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ.2556-2565) 

คำาถามการวิจัย

1. องคป์ระกอบสำาคญัของการบรหิาร
จดัการศกึษาเพ่ือรองรบัอนาคตภาพของจงัหวดั
เชียงราย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 
ควรเป็นอย่างไร

2. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการศกึษา
เพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ.2556-2565) ควรเป็นอย่างไร

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองค์ประกอบสำาคัญของ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคต
ภาพของจังหวัดเชียงราย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2556-2565) 

2. เพือ่นำาเสนอยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
จัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของ
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2556-2565)

วิธีดำาเนินการวิจัย

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบ
สำาคัญของการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับอนาคตภาพของ
จังหวัดเชียงราย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-
2565) เพือ่การวเิคราะห์และสงัเคราะห์องค์
ประกอบสำาคัญของการบรหิารจัดการศกึษา
เพือ่รองรบั อนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ผู้ให้ข้อมูล
สำาคัญใน การสัมภาษณเ์ชงิลึก ประกอบ ดว้ย 
ผูเ้ชีย่วชาญ และผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วาม
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สามารถด้านการจัดทำายุทธศาสตร์ จำานวน 
6 คน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ 
ระดบัชาต ิ2 คน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นยทุธศาสตร ์
ระดับจังหวัด 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน อุดมศึกษา 2 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสัมภาษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
และวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นือ้หา
และการสังเคราะห์เชิงระบบ

ขัน้ตอนที ่2 การนำาเสนอยทุธศาสตร์ 
การบรหิารจดัการศกึษาเพือ่รองรบัอนาคตภาพ
ของจงัหวัดเชยีงราย (พ.ศ.2556-2565) โดย
มีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
อนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย ในระยะ 10 
ป ี(พ.ศ.2556-2565) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั
และอนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย โดยการ
วิจัยเอกสาร การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
สร้างกงล้ออนาคต 

การสนทนาอย่างสร้างสรรค์  
(Dialogue Issue) ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ คือ ผู้
บริหารหน่วยงานทางการศึกษาการศาสนา
และการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และผู้
บริหารสถานศึกษาแต่ละระดับของจังหวัด
เชยีงราย ไดม้าโดยการคดัเลอืกแบบเจาะจง 
ในการสนทนา 2 ครั้งๆละ 6 คน รวม 12 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คอื ประเดน็การสนทนาแบบสรา้งสรรค ์เกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากการสนทนาอยา่งสรา้งสรรค ์
จำานวน 2 ครัง้ และการวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิี
การวิเคราะห์เนื้อหาและ การสังเคราะห์เชิง
ระบบ หลังจากการเก็บข้อมูล

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  
Interviews) ผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัในการสมัภาษณ์
เปน็ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถใน 
การใหข้้อมูลเก่ียวกับอนาคตภาพของจังหวัด
เชียงราย ในระยะ 10 ปี(พ.ศ.2556-2565) 
ดา้นการศกึษา การศาสนาและการวฒันธรรม 
ดา้นสาธารณสขุและดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ
และการค้าชายแดน ด้านการคมนาคมและ 
การทอ่งเทีย่ว ดา้นความมัน่คงและดา้น การ
ป้องกันสาธารณภัย ด้านทรัพยากรมนุษย์
และด้านแรงงาน และด้านการเกษตรและ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จำานวน 18 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
ประเด็น การสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ
คน และ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วเิคราะหเ์น้ือหาและการสงัเคราะหเ์ชงิระบบ 
ซ่ึงจะกระทำาตั้งแต่ระหว่างการเก็บข้อมูลที่
สามารถวิเคราะห์เบ้ืองต้นได้ และทำาหลัง
จากการเก็บข้อมูล 

การสร้างกงล้ออนาคต (Future 
wheel)เป็นการจัดหมวดหมู่ความคิดจาก
การสมัภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ เครือ่งมอืที่ใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนภาพกงล้อ
อนาคต ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในการจัดทำากงล้อ
อนาคต คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์เชิง
ลกึจำานวน 18 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้
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วิจัยดำาเนินการจัดทำากงล้ออนาคต จากผล
การสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวุฒิ และการวิเคราะห์
ขอ้มลูใชว้ธิกีารสงัเคราะหเ์ชงิระบบและจดัทำา
กงล้ออนาคตทำาหลังจากจบการสัมภาษณ์
ในแต่ละครั้ง

2.2 การสรา้งยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
จัดการศกึษาเพือ่รองรบัอนาคตภาพของจงัหวดั
เชยีงราย (พ.ศ.2556 - 2565) ผูว้จิยันำาขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการวิจยัเรือ่ง สภาวการณป์จัจบุนัและ
แนวโน้มอนาคต ทีเ่ปน็สภาวการณภ์ายนอกที่
เปน็โอกาส และอปุสรรค สภาวการณภ์ายใน
ทีเ่ปน็จดุแขง็ และจดุออ่น และองค์ประกอบ
สำาคญัของการบริหารจดัการศกึษาเพือ่รองรับ
อนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย ระยะ 10 ป ี
(พ.ศ.2556-2565) มาสรา้งรา่งยทุธศาสตร ์
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคต
ภาพของจังหวดัเชียงราย (พ.ศ.2556 - 2565) 

2.3 การตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคต
ภาพของจังหวดัเชียงราย (พ.ศ.2556 - 2565)

การตรวจสอบรา่งยทุธศาสตรฯ์ ผู้ให้
ขอ้มลูสำาคญั เปน็ผูท้รงคณุวฒุดิา้นตา่งๆ ของ
จงัหวดัเชยีงราย เลอืกโดยเจาะจง จำานวน 5 
คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และการสังเคราะห์เชิงระบบ หลัง
จากการเก็บข้อมูล

2.4 การประเมินรา่งยุทธศาสตร ์การ
บรหิารจัดการศกึษาเพือ่รองรบัอนาคตภาพ

ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2556 - 2565)

การประเมินร่างยุทธศาสตร์ฯ ผู้ให้
ข้อมูลสำาคัญคือผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตอบ
แบบสอบถาม ความเหมาะสม และความ
เปน็ไปไดข้องยทุธศาสตร ์เปน็ผูบ้รหิารหนว่ย
งานระดับจังหวดัเชียงราย ทัง้หนว่ยงานส่วน
กลาง หนว่ยงานสว่นภมูภิาค และหนว่ยงาน
สว่นทอ้งถิน่ เลอืกโดยเจาะจง จำานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ
เกีย่วกับความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของยทุธศาสตรฯ์ การวเิคราะหข์อ้มลูคา่สถติิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2.5 การปรับปรุงและนำาเสนอ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) โดยนำาผล
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
จากแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม มา
ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ฯให้มีความ
สมบูรณ์และเหมาะสม

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบสำาคัญของการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรบัอนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย (พ.ศ.
2556-2565)
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องค์ประกอบสำาคัญของการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ 
อนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย (พ.ศ.2556-
2565) มี 4 มิติ ประกอบด้วย มิติกลุ่มเป้า
หมายการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย 
มติกิารมสีว่นรว่มการจดัการศกึษาของจงัหวดั
เชยีงราย มติกิระบวนการการบริหารจัดการ
ศึกษาของจังหวัดเชียงราย และมิติภาวะ
การนำาการจดัการศึกษาของจงัหวดัเชียงราย 

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ.2556 - 2565)

2.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ.2556-2565) จำานวน 4 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนเชยีงรายอยา่งรอบดา้น ยทุธศาสตร์
การสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรูข้องคนเชยีงราย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำาลังคน
เชียงรายเพื่อศักยภาพการแข่งขัน และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
และสง่เสริมใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการ
จัดการศึกษาของเชียงราย

2.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพ
การศึกษาจังหวัดเชียงรายอย่างรอบด้าน มี
แนวทางการพัฒนาท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศสมาชิก
อาเซียน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุก
สังกัดของจังหวัดเชียงราย แลกเปล่ียนครู
สอนภาษาองักฤษและภาษาประเทศสมาชกิ 
อาเซียนกับตา่งประเทศ ส่งเสรมิใหนั้กศึกษา
ตา่งประเทศมาฝกึสอนในสถานศกึษาจงัหวดั
เชยีงราย พฒันาหลักสูตรการศึกษาทกุระดบั
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง ขยายโอกาส
การเข้าถึงบรกิารการเรยีนรูข้องชาวเชยีงราย 
อยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ พฒันาคร ูคณาจารย ์
และบคุลากรทางการศึกษาใหม้คีณุภาพและ
มาตรฐานและ มีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ทุกระดับและประเภทการ
ศึกษา เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดให้ทัดเทียม
กัน และยกระดับความรู้ประชาชนเพื่อการ

9 

 

จังหวัดเชียงราย เลือกโดยเจาะจง จํานวน 5 คน 
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมและ
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และการ
สังเคราะหเชิงระบบ หลังจากการเก็บขอมูล 
              2.4 การประเมินรางยุทธศาสตร      การ
บริหารจัดการศึกษาเพ่ือรองรับอนาคตภาพของ
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2556  - 2565) 
           การประเมินรางยุทธศาสตรฯ ผูใหขอมูล
สําคัญคือผูทรงคุณวุฒิ ในการตอบแบบสอบถาม 
คว าม เห มา ะสม และ คว าม เป นไ ปไ ดข อ ง
ยุทธศาสตร  เปนผูบริหารหนวยงานระดับจังหวดั
เชียงราย ท้ังหนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวน
ภูมิภาค และหนวยงานสวนทองถ่ิน เลือกโดย
เจาะจง จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรฯ การวิเคราะห
ขอมูลคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ
คาเฉล่ีย( )  และ         สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 2 . 5  ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ นํ า เ ส น อ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ 
อนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย ระยะ 10 ป 
(พ.ศ.2556-2565) โดยนําผลสรุปการวิเคราะห
ขอมูลของผูทรงคุณวุฒิท้ังจากแบบสอบถาม และ

ก า ร ส น ท น า ก ลุ ม  ม า ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ร า ง
ยุทธศาสตรฯใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 
 
ผลการวิจัย 

1. องคประกอบสําคัญของการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับอนาคต
ภาพของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2556-2565) 

 
องคประกอบสําคัญของการบริหารจัด

ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ       
อนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ.2556-
2565) มี 4 มิติ ประกอบดวย มิติกลุมเปาหมาย
การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย มิติการมี
สวนรวมการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย 
มิติกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย และมิติภาวะการนําการจัด
การศึกษาของจังหวัดเชียงราย  

10 

 

2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือรองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย    
(พ.ศ.2556  - 2565) 

 

 
 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือ

รองรับอนาคตภาพของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.
2556-2565) จํานวน 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนเชียงรายอยางรอบดาน  
ยุทธศาสตรการสรางสังคมแหงการเรียนรูของคน
เชียงราย  ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน
เชียงรายเพ่ือศักยภาพการแขงขัน และยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
เชียงราย 

2.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเชียงรายอยางรอบดาน           มี
แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวยพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ใหนักเรียน 
นักศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดของจังหวัดเชียงราย 
แลกเปล่ียนครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศสมาชิก อาเซียนกับตางประเทศ สงเสริม
ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ฝ ก ส อ น ใ น
สถานศึกษาจังหวัดเชียงราย พัฒนาหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห สอ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร
เปล่ียนแปลง  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการ
เรียนรูของชาวเชียงราย อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานและ   มีคุณธรรม  

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา เรงรัดพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดให
ทัดเทียมกัน และยกระดับความรูประชาชนเพ่ือ
การประกอบอาชีพตามความตองการของทองถ่ิน 

2.2 ยุทธศาสตรการสรางสังคม        การ
เรียนรูของคนเชียงราย มีแนวทางการพัฒนาท่ี
สําคัญประกอบดวย พัฒนาแหลงเรียนรู ท้ังใน
และนอกสถานศึกษาท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ  
สงเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใชประโยชน
จากเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางการ
เรียนรู พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต สรางโอกาส       การเรียนรูอยาง
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ประกอบอาชพีตามความตอ้งการของทอ้งถิน่

2.2 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งสงัคม การ
เรียนรูข้องคนเชยีงราย มแีนวทางการพฒันา
ทีส่ำาคญัประกอบดว้ย พฒันาแหลง่เรยีนรูท้ัง้
ในและนอกสถานศึกษาที่หลากหลายและมี
คณุภาพ สง่เสรมิเดก็ เยาวชนและประชาชนใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่
เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้พฒันาและนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่ม
โอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาส 
การเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนือ่งให้คนทกุกลุม่ทกุวัย
สามารถเขา้ถงึแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สง่
เสรมิสนับสนนุการเรียนรู้ตามความสนใจและ
ความจำาเปน็ตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติให้แก่
คนทุกกลุ่มทุกวัย ปลูกฝังและเสริมสร้างศีล
ธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม จิตสำานึก
และภูมใิจในความเปน็ไทย มรีะเบยีบวนิยั มี
จติสาธารณะ คำานงึถงึประโยชนส์ว่นรวมยดึ
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความ
เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองอาเซียน ส่ง
เสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้
ของสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคม 
ทั้งทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และส่ง
เสริมผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางสังคม มี
คุณภาพและมีคุณค่า

2.3 ยทุธศาสตรก์ารผลติและพฒันา
กำาลงัคนเชยีงรายมศีกัยภาพพรอ้มแขง่ขนั มี
แนวทางการพัฒนาที่สำาคัญ ประกอบด้วย 

ผลิตและพัฒนากำาลังคนให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของจงัหวัดเชยีงรายรองรบัการ
เข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน กลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง และนานาชาติ โดย
ความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นบนพืน้ฐานของ
วฒันธรรมเชยีงราย พฒันาคณุภาพและทกัษะ
ฝมีอืแรงงานทกุระดบัใหม้คีวามรูม้มีาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน รองรับการเข้าสู่สังคมประชาคม
อาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แมน่้ำาโขง พฒันายกระดบัสถาบนัการศกึษาที่
มศีกัยภาพใหเ้ปน็ศนูยก์ารศกึษาและการฝกึ
อบรมระดบันานาชาตเิพือ่รองรบัการขยายตวั
ของธรุกจิในกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่แมน่้ำา
โขง สง่เสรมิจงัหวดัเชยีงรายใหเ้ปน็ศนูยก์ลาง
การศึกษาในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำา
โขงและเสริมสร้างความร่วมมือของสถาบัน
การศึกษาและสถานประกอบการใน การ
ผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

2.4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิาร
จดัการและส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนรว่ม
ในการจัดการศึกษาของเชียงราย มีแนวทาง 
การพฒันาทีส่ำาคญัประกอบดว้ย สรา้งกลไก
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของจังหวัด
เชียงรายที่เป็นเอกภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษาและสนบัสนนุทรพัยากร
เพือ่การศกึษา ของจงัหวดัเชยีงราย สง่เสรมิ
สถาบนัการศกึษาในพืน้ทีใ่หม้บีทบาทเพิม่ขึน้
ในการสนับสนุน การพัฒนาความเชื่อมโยง
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ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะการเต
รียมความพร้อมของคนสู่การทำาธุรกิจกับ
ประเทศเพือ่นบา้น สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื
ทางการศกึษากบัองคก์รหรอืหนว่ยงานทัง้ใน
และตา่งประเทศและเสรมิสรา้งศกัยภาพการ
แข่งขันและความรว่มมอืดา้นการศกึษา การ
พฒันาทรัพยากรมนษุยข์องจงัหวดัเชียงราย 
กบัประเทศประชาคมอาเซยีน และอนภูุมิภาค
ลุ่มน้ำาโขง (GMS)

3. การนำายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 
การบรหิารจดัการเพือ่รองรบัอนาคตภาพของ
จงัหวดัเชยีงราย (พ.ศ.2556-2565) ไปสู ่การ
ปฏิบัติกำาหนดเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่าง 
พ.ศ.2556-2558 เป็นช่วงการเตรียมคน
เชยีงราย ประกอบดว้ยยทุธศาสตรก์ารพฒันา
คนเชียงรายอย่างรอบด้าน และยุทธศาสตร์
การพฒันา การบรหิารจดัการและสง่เสรมิให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของเชียงราย ช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ.2559-
2561 เป็นช่วง การเตรียมความพร้อมของ
คนเชยีงราย ประกอบดว้ยยทุธศาสตรช์ว่งที ่1 
และยทุธศาสตรก์ารสรา้งสงัคมแหง่การเรยีน
รูข้องคนเชยีงราย และชว่งที ่3 ระหวา่ง พ.ศ.
2562-2565 เป็นช่วงการสร้างคนเชียงราย
ให้แข่งขัน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ช่วงที่ 2 
และยทุธศาสตรก์ารผลติและพฒันากำาลงัคน
เชียงรายเพื่อศักยภาพการแข่งขัน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยยทุธศาสตรก์ารบรหิาร

จัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคตภาพของ
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2556-2565) ครั้งนี้ 
จะเปน็ประโยชนแ์กห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้น
การศกึษาของจงัหวดัเชยีงรายทัง้การศกึษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พฒันาหลกัสตูร และการวางแผนการจดัการ
เรียน การสอน การวางแผนการประสาน
ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ รวมถงึการ
พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการเรียนรู้ให้ประชาชนจังหวัด
เชียงรายให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพประชาชนชาว
จังหวัดเชียงราย ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของจังหวัดเชียงรายในอนาคตสอดคล้อง 
อนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงรายระยะ 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2556-2565) โดยมีประเด็น
ที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้ 

จากการศกึษาองคป์ระกอบสำาคญัของ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคต
ภาพของจังหวัดเชียงราย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2556-2565) จากผลการศึกษาพบว่า องค์
ประกอบสำาคัญของการบรหิารจดัการศึกษาม ี
4 มติ ิคอื มติเิปา้หมายการจัดการศกึษาของ
จงัหวัดเชยีงราย มิตกิารมีสว่นร่วมการจดัการ
ศึกษาของจังหวัดเชียงราย มิติกระบวนการ
การบริหารจดัการศกึษาของจงัหวัดเชยีงราย
ตามกระบวนการยุทธศาสตร์ และมิติภาว
การนำาการจดัการศกึษาของจงัหวัดเชยีงราย 
แสดงวา่การบรหิารจดัการศกึษาในยคุปจัจบุนั 
ตอ้งมกีารกำาหนดเปา้หมายการจดัการศกึษา
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ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 8 ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต สำาหรับประชาชน 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2545: 6) ดังนั้นการจัดการศึกษาให้
แกป่ระชาชนจงัหวดัเชยีงรายตามองคป์ระกอบ
และบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นการ
จดัการศกึษาใหแ้กป่ระชาชน 3 กลุม่ประกอบ
ดว้ย กลุม่วยัเรยีน กลุม่วยัทำางานและกลุม่วยั
สงูอาย ุสำาหรับองค์ประกอบมตกิารมส่ีวนรว่ม
เปน็การจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัหลกัการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิทีใ่หส้งัคมมสีว่นรว่มใน การจดัการ
ศกึษาโดยการบรหิารจดัการศกึษาของจงัหวดั
เชยีงราย ตอ้งเกดิจากการมสีว่นรว่มประกอบ
ด้วย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น

สำาหรบัมติกิระบวนการบรหิารจดัการ
ศกึษาของจงัหวดัเชยีงราย ตามกระบวนการ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวางยุทธศาสตร์ 
การนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการ
ควบคุมยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริหารยุทธศาสตร์ของ สมชาย ภคภาสน์
วิวัฒน์ (2546: 29-31) ที่ได้กล่าวถึงการ
บรหิารเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic manage-
ment) ว่าการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เป็น
นำากระบวนการเชิงยุทธศาสตร์มาดำาเนิน

การให้เป็นผลสำาเร็จประกอบด้วยขั้นตอน
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
analysis) ขั้นตอนการกำาหนดทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic choice) ขั้นตอน
การนำาแผนยทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ(Strategic 
implementation) และขั้นตอนการควบคุม
และประเมนิผลกลยทุธ ์(Strategic Control 
and Evaluation)

ส่วนผลการการศึกษายุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคต
ภาพของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2556-2565) 
มียุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำาลัง
คนเชียงรายเพื่อศักยภาพการแข่งขัน มี
แนวทางการพฒันาทีส่ำาคญัไดแ้ก ่ไดแ้ก ่การ
ผลิตผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของจังหวัดเชียงรายรองรับการเข้าสู่สังคม
ประชาคมอาเซยีน การยกระดบัสถาบนัการ
ศกึษาทีม่ศีกัยภาพใหเ้ปน็ศนูยก์ารศกึษาเพือ่
รองรับการขยายตวัของธรุกจิในกลุม่ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง และการเสริมสร้าง
ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา และ
สถานประกอบการใน การพัฒนาผู้เรียนให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ง
การพัฒนากำาลังคนของจังหวัดเชียงรายให้
สามารถแข่งขันกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
ของประเทศไทย และสามารถแขง่ขนัประเทศ
เพือ่นบา้นเปน็การเตรยีมคนเชยีงรายใหส้ามารถ
แข่งขันกับประชาชนกลุ่มประชาคมอาเซียน 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม น้ำาโขง (GMS) 
และนานาประเทศ เนื่องจากในอนาคตการ
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เปิดประชาคมอาเซียน การจัดทำาข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
วิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on 
Tourism  Professionals) จะมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่การมงีานทำาในอนาคตของแรงงาน
จังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546:10-13) 
เร่ืองภาพอนาคตและคณุลกัษณะของคนไทย
ทีพึ่งประสงค์ มติดิา้นทักษะความสามารถของ
คนไทย คือผู้ที่มีทักษะในด้านการคิดทักษะ
การสื่อสารทักษะภาษา ต่างประเทศทักษะ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทักษะทางสงัคม 
ทักษะการอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะและ
ทกัษะการจดัการทีด่ ีและสอดคลอ้งการการ
ศึกษาของ Cao (2008: 183-185) ซึ่งวิจัย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน และ
แรงงานในประเทศจีน สรุปได้ว่า สถานบัน
การศึกษาในประเทศจีนต้องตอบสนองกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
จีน เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดัง
ต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้ จากการดำาเนินการวิจัยนี้พบว่า

ปัจจัยสำาคัญที่มีส่วนผลักดันหรือขับเคลื่อน
ยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิคอื กลไกของการ
บริหารจัดการศึกษาในองค์รวมของจังหวัด
เชียงราย ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ในภาพรวมของจงัหวดัเชยีงราย ขอ้เสนอแนะ
ในการดำาเนินการ คือ

1.1 ควรมีการตั้งองค์คณะของ การ
บริหารจดัการศึกษาระดบันโยบายของจงัหวดั
เชียงราย ในการดำาเนินการผลักดัน การ
จัดการศกึษาในภาพรวมของจังหวัดเชยีงราย

1.2 องค์กรทางการศึกษาทุกสังกัด 
ทุกระดับของจังหวัดเชียงราย ควรนำาองค์
ความรู้จากการวิจัย เป็นแนวทางการจัดทำา
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางการพัฒนาการ
ศึกษาขององค์กร

2. ข้อเสนอแนะการทำาวิจัยครั้งต่อ
ไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

2.1 การวางแผนการผลติกำาลงัคนที่
รองรบัอนาคตภาพของจงัหวดัเชยีงราย ระยะ 
10-20 ปี ข้างหน้า

2.2 การพัฒนาหลักสูตร และการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนของการ
ศกึษา แตล่ะระดับ และแตล่ะกลุม่เปา้หมาย 
เชน่ กลุม่ วยัเรยีน กลุม่วยัทำางาน และกลุม่ผู้
สูงอายุของจังหวัดเชียงราย ในอนาคต



142

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 6 Number 3 September – December 2014

Reference

Ministry of Education. Basic Manual for Educational Institutions Management as 
Juristic Person.

Kriengsak Chroenwongsak. (2003). Future Image and Desired Features of Thai 
People. Bangkok: V.T.C. Communication. 

Chitipat Wungyao. (2008). Impact from the Development under Special Economic 
Zone, Border in Chiang Rai. Independent Study. Master of Arts in Political 
Science. Khon Kaen University. Khon Kaen

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) (2004).  A Constitution for Living  (3rd 
Edition). Bangkok: Religion Printing Pres.

Wirat Wiratnipawan. (2009). Management of State Agencies.: A Comparative 
Analysis of Indicators.

Somchai Pakapatwiwat. (2003). Strategic Management (11th Edition). Bangkok: 
Amarin Printing and Publishing Public Company Limited.

Office of the National Education Commission. (2002). National Education Act B.E. 
2542 and Amendments (No. 2) B.E. 2545. Bangkok: Prikwan Graphic 
Co., Ltd. 

Office  of the Education Council. (2009). Education Reform Proposals in the  
Second Decade (2009-2018). Bangkok: Prikwan Graphic Co., Ltd.

Cao, Yingxia. (2008). Private Higher Education and the Labor Marketing in China.
Dissertations Ph.D. Albany: State University of New York, New York.



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

143

1 นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์ ประธานกรรมการ

การนำาเสนอรปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
The proposed management model, Maha Chulalongkorn  
University College.

บรรยวัสถ์ ฝางคำา1, จิณณวัตร ปะโคทัง2, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์3

Banyawat Fangkhum1, Jinnawat Pachotung2, Asavarit Uthairat3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะประกอบด้วย 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. 
เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3.เพื่อประเมินรูป
แบบการบริหารมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั4. เพือ่นำาเสนอรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาม ี4 กลุม่ประกอบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำานน 5 ท่าน ผู้
บรหิารระดบัปฏบิตักิาร อาจารยผ์ูแ้ทนสาขา คณาจารยผ์ูส้อนและเจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏบิตังิานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำานวน 160 คน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำานวน 17 
ท่าน ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำานวน 34 ท่าน ใช้แบบสัมภาษณ์กับเก็บข้อมูลกับผู้บริหารระดับ
นโยบายเพื่อกำาหนดกรอบแนวคิด ใช้แบบสอบถามเพื่อสำารวจข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ความต้องการ ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการตรวจสอบร่างรูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และใช้แบบประเมินเพื่อตรวจสอบความ
คดิเหน็ของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบรหิารมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ผลการ
วิจัยพบว่า 1.สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) องค์ประกอบหลักของรูปแบบ 4) เงื่อนไขความ
สำาเร็จ 5) การประเมินรูปแบบ 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก 4.การนำา
เสนอรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นคู่มือการนำารูปแบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เขียนคำาแนะนำาขั้นตอนวิธีการนำา
ไปใช้การประเมินไว้ครบตามหลักการ

คำาสำาคัญ: รูปแบบ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การนำาเสนอ

Abstract

This research aims to createde a form of Maha Chulalongkorn University 
College. The specific objectives include: 1., To study the needs and management 
style at Maha Chulalongkorn Royal College. 2 to form the university administration 
Maha Chulalongkorn Royal College. 3 to assess the management of the University. 
Maha Chulalongkorn Royal College 4. The present form of Maha Chulalongkorn 
University College. The samples used in the study consisted of four groups of 
university policy experts Chulalongkorn Royal College of surrender five persons  
operating executives. Faculty representative branches. Teaching staff and  
support staff. The performance of Maha Chulalongkorn University College of  
160 experts and scholars and those involved in the administration at King  
Chulalongkorn Journal 17 experts and scholars and those involved in the  
administration university. Chulalongkorn Journal Number 34 is a series of  
interviews with senior management to collect data to determine the policy  
framework. Questionnaire to survey the current state of the demand for group 
brainstorming process to determine the form of Maha Chulalongkorn University  
College. And evaluation to determine the views of stakeholders on capital  
management, Chulalongkorn University College. The results showed that First. 
Conditions and requirements management style Maha Chulalongkorn University 
College. At a high level and the second most. Patterns Maha Chulalongkorn 



145

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

University College created. Consists of five areas: 1) the pupose of Model 2) 
The pinciples of the model, 3) the main components of the model, 4) the terms 
success of model 5) the assessment of model 3. Evaluation model for university 
Maha Chulalongkorn. Royal College. Of stakeholders all that are in high level and 
most 4. Proposed model university administration Maha Chulalongkorn College 
Guide is the management style at Maha Chulalongkorn Royal College of writing 
instruction. algorithm implementation. A full assessment principles.

Keywords: Model, Maha Chulalongkorn University College, presented.

บทนำา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จลุจอมเกลา้อยูห่วัรชัการที ่5 ไดท้รงสถาปนา
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่ ณ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤทษฎ์ิ และโปรดเกล้าเรียกว่า 
“มหาธาตุวิทยาลัย” เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2432 ต่อมาวันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2498 ทรงพระราชทานนาม
ใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดย
มพีระราชประสงคใ์หใ้ชเ้ปน็สถานศกึษาพระ
ไตรปฎิกและวชิาช้ันสงูสำาหรบัพระภกิษสุามเณร
และคฤหัสถ์ (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะ 11: 2555 
หน้า 4)1

ผลจากความเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำากับ ของรัฐตามพระราชบัญญัติ ทำาให้
มหาวิทยาลยั มคีวามเปน็อสิระในการบรหิาร
จัดการศึกษาสามารถพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะ
สมสอดคลอ้งกบัภารกจิของมหาวทิยาลยัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารแบง่สว่นงาน 
เพื่อรับผิดชอบภาระงานของมหาวิทยาลัย 
โดยแบ่งเป็น 9 ส่วนงาน คือ สำานักงาน
อธกิารบด ีบณัฑติวทิยาลยัคณะพทุธศาสตร ์
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
ครศุาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์สถาบนัวจิยัพทุธ
ศาสตร ์สำานกัหอสมดุเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม ส่วนงานวิทยาเขต มี 10 วิทยาเขต 
ประกอบด้วยวิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขต

1 แผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย. (2555-2559). ในชว่งแผนการพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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เชยีงใหม ่วทิยาเขตนครศรธีรรมราช วทิยาเขต
ขอนแก่นวทิยาเขตอบุลราชธาน ีวทิยาเขตแพร่ 
วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตพะเยา วิทยาเข
ตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

จากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาตามการ
วเิคราะหใ์นแผนพฒันามหาวทิยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลยั ระยะ 11 พบวา่ การจดั
ทำาเกณฑต์วัชีว้ดัให้ครอบคลมุกลยทุธ ์ยงัขาด
การวเิคราะห์อยา่งรอบด้านโดยบางตวัชีว้ดัยงั
ไมด่ำาเนนิการ บางตวัชีว้ดัในการจดัการศกึษา
ยงัขาดความชดัเจน มอีตัราการสญูเสยีในการ
ผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีค่อนข้างสูงใน
ปี พ.ศ. 2550 สูญเสีย ร้อยละ 34.32 พ.ศ. 
2551 สูญเสียร้อยละ 44.32 พ.ศ. 2552 
สูญเสียร้อยละ 29.83 และปี พ.ศ. 2553 
สูญเสียร้อยละ 38.75 ความเป็นนานาชาติ
ด้านหลักสูตรและการสอนยังมีน้อยและยัง
พบวา่มหาวทิยาลยัใหค้วามสำาคญันอ้ยในกา
วิจัยและประเมินหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคจ์ำานวนอาจารย ์ในกิจกรรรมพัฒนา
ทกัษะความสามารถในการสอนยงัมนีอ้ยโดย
เฉพาะทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่การจดัการเรยีนการสอน เปา้หมายการ
บริการวิชาการสำาหรับส่วนงานบริการยัง 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการสนับสนุนรวม
ถึง การบังคับ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ยังไม่เป็นรูปธรรมและระบบการ

ระดมทนุกจิกกรมการระดมทนุสนบัสนนุการ
ดำาเนนิงาน ของมหาวทิยาลยัไม่เปน็รปูธรรม 
(มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. 
2555: 22-23)2

ดังนั้น การสร้างรูปแบบการบริหาร
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัจงึ
เป็นความสำาคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งศกึษา เพือ่
พัฒนาการบรหิารจดัการศกึษาให้เหมาะสม
กบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและตอบสนอง
ต่อภารกิจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ความต้องการทางการศึกษาในการผลิต
บัณฑิตทางพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลอ้งกับพระราชปณธิารในพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทีพ่ระราช
ประสงคใ์หเ้ปน็สถาบนัเพือ่การศกึษาวชิาการ
ชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้บริหาร วิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหา
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จงึมคีวามประสงค ์
ที่จะศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยศึกษาการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มี ความเป็นไปได้ตามกรอบที่กำาหนดโดย
สอดคลอ้งกับการปฏรูิปการศกึษาและความ
ตอ้งการของสงัคม ครอบคลมุการจดัการของ
วิทยาลัยสงฆ์ในประเทศ 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานประจำาปี. 2555 : 22-23)
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและ
ความตอ้งการรปูแบบการบรหิารมหาวิทยาลยั
มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. เพ่ือนำาเสนอรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีการวิจัย

ขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัยมี 4 
ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความตอ้งการรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขึน้ตอนที ่2 สรา้งรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย

ขั้นตอนที่ ๔ นำาเสนอรูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

วิธีดำาเนินการตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน

ปญัหาและความตอ้งการรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากการวเิคราะหข์อ้มลูเอกสารตำาราบทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฏี หลักการ วิธีการการดำาเนินงานการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อกำาหนดกรอบการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยันำาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
เอสาร กำาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดำาเนินการสร้างเครื่องมือจากกรอบแนวคิด
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ข้ึนตอนท่ี 2 สรา้งรปูแบบการบรหิาร
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย โดยนำาผลการศึกษาสภาพปจัจบุนั
ปญัหาและความตอ้งการรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กำาหนดเป็นฐานข้อมูลในการ ยกร่างรูป
แบบในแต่ละด้านตามสภาพปัจจุบันปัญหา 
ที่ค้นพบโดยออกแบบรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จากกรอบแนวคิดสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการ นำาผลการวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฏีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาเช่ือมโยงเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานในแต่ละด้านในรูป
แบบให้มีความเข้มแข็ง ชัดเจนสามารถนำา
ไปปฏิบัติได้ตามหลักวิชาการตามแนวคิด
ตามสภาพปจัจบุนัปญัหาและความตอ้งการ
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ที่ได้ค้นพบจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ยก
เป็นรา่งรปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เพือ่นำาเสนอผูท้รง
คุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการ Focus 
group discussion เป็นการตรวจสอบรูป
แบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในเบื้องต้น เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการ Focus group discussion 
ผู้วิจัยได้มีการปรับแก้ไขรูปแบบตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้รูปแบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่ผ่านความคิดเห็นของผู้ทรง
คุณวุฒิตามกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบ
การบรหิารมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นการประเมิน ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ
รปูแบบ โดยใชเ้คร่ืองมอืทีเ่ปน็แบบสอบถาม
กระบวนการนีส้รา้งเครือ่งมอื เพือ่การประเมนิ
รูปแบบตามกรอบการประเมนิรปูแบบ เครือ่ง
มอืทีส่รา้งเปน็แบบประเมิน ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ
รปูแบบ โดยผูป้ระเมนิ คอื ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทั้งหมด (Stakeholders ) ประกอบด้วย ผู้
บรหิาร อาจารย ์เจา้หนา้ที ่และบคุลากร ของ
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 11 แห่ง ทั่วประเทศ 

ข้ันตอนท่ี 4 ขัน้นำาเสนอรปูแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั เปน็ขัน้ตอนของการจดัทำาคูม่อืการ
ใชร้ปูแบบ การบรหิารมหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย คำาชี้แจง 
คำาแนะเกีย่วกบัรปูแบบ หลกัการ วตัถปุระสงค ์
กลไก กระบวนการ การสง่เสรมิ การสนับสนุน
และวธิกีารการประเมนิรปูแบบ เพือ่สง่เสรมิ
การนำารูปแบบการบริหารมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปใช้อย่างถูกต้อง

ผลการวิจัย

จากการดำาเนนิงานวจิยัตามขัน้ตอน
ได้ผลการวิจัยเป็นขั้นได้ 4 ขั้น คือ

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปญัหาและความตอ้งการรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พบวา่ มสีภาพปัจจบุนัปัญหาและความตอ้งการ
รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในแต่ละด้าน คือ ด้าน 
1) การมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง
พุทธศาสนาพบว่า มีสภาพปัจจุบันปัญหา
โดยรวมในระดับมากและมีความต้องการ
รูปแบบในระดับมากที่สุดด้าน ที่2) การมี
มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล พบว่า มี
สภาพปัจจุบันปัญหาโดยรวมในระดับมาก 
และมีความต้องการรูปแบบในระดับมาก
ทีส่ดุ ดา้นที ่3) การเปน็ขมุทรพัยท์างปญัญา
ของสังคม พบว่า มีสภาพปัจจุบันปัญหา
โดยรวมในระดับมาก และมีความต้องการ
รูปแบบในระดับมากที่สุด ด้านที่ 4) การมี
ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ พบว่า 
มสีภาพปจัจบุนัปญัหาโดยรวมในระดบัมาก 
และมคีวามตอ้งการรปูแบบในระดบัมากทีส่ดุ 
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ดา้นที ่5) กรรมการสภามหาวทิยาลยัพบวา่ 
มสีภาพปจัจบุนัปญัหาโดยรวมในระดบัมาก
และมคีวามตอ้งการรปูแบบในระดบัมากทีส่ดุ
ด้านที่ 6) ด้านการกำาหนดอัตรากำาลังพบว่า 
มสีภาพปจัจบุนัปญัหาโดยรวมในระดบัมาก
และมีความต้องการรูปแบบในระดับมาก
ที่สุดด้านที่ 7) ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ
สภาวิชาการพบว่า ด้าน 8) หลักสูตรและ
การเรียนการสอน พบว่า มีสภาพปัจจุบัน
ปัญหาโดยรวมในระดับมาก และมีความ
ต้องการรูปแบบในระดับมากที่สุดด้านที่ 9) 
การบริหารวิทยาเขต พบว่ามีสภาพปัจจุบัน
ปัญหาโดยรวมในระดับมากและมีความ
ตอ้งการรปูแบบในระดบัมากทีส่ดุดา้นที ่10) 
รายได้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พบว่ามีสภาพปัจจุบันปัญหา
โดยรวมในระดับมากและมีความต้องการ
รูปแบบในระดับมากที่สุด ด้านที่ 11) เงิน
อุดหนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พบว่า มีสภาพปัจจุบันปัญหา
โดยรวมในระดบัมากและมคีวามตอ้งการรปู
แบบ ในระดบัมากทีส่ดุดา้นที ่12) บญัชีและ
การตรวจสอบ มีสภาพปจัจบุนัปญัหาในระดบั
มาก และความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สร้างขึ้น และ
ปรับปรุงตามคำาขีแ้นะ ของผู้ทรงคณุวุฒจิาก
กระบวนการ (Focus group discussion) 

ประกอบด้วย 1)วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ 
2) หลักการของรูปแบบ 3) องค์ประกอบ
หลักของรูปแบบ 4) การประเมินรูปแบบ 
5) เงือ่นไขความสำาเรจ็ของรปูแบบ ซึง่มลีาย
ละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

1. เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหาร
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัที่
มคีวามเหมาะสมตามความเหน็ของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งในการบรหิารมหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยมีรูปแบบการบริหารงาน
ภายใต้วัตถุประสงค์และข้อกำาหนดในการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยผลิตนิสิตที่มีคุณลักษณะ
ตามข้อกำาหนดสามารถบริหารงานตามรูป
แบบได้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักการของรูปแบบ

1. หลกัการบรหิารงานแบบมสีว่นรว่ม

2. หลกัการบรหิารคณุภาพทัง้องคก์ร

3. หลักความเป็นเอกภาพในการ
บริหารองค์กร
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องค์ประกอบหลักของรูปแบบ

องค์ประกอบหลักของรูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยัประกอบดว้ย 3 สว่น คอื กลไกการ
ดำาเนินงาน กระบวนการบริหารงาน การส่ง
เสริมและสนับสนุน

กลไกการดำาเนินงาน

กลไกการดำาเนินงานของรูปแบบ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
สภาวชิาการ คณะกรรมการบรหิารวิทยาเขต

กระบวนการในการดำาเนินงาน

กระบวนการดำาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณชวิทยาลัย
ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัหนา้ทีแ่ละ
ที่มาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั แผนการ
ดำาเนนิงาน การจัดองคก์าร การสั่งการ และ
การควบคุม กระบวนการดำาเนินงานในการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยมีทั้งหมด 12 ด้านท่ี 1 ด้านการ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางพุทธ
ศาสนาด้านที่ 2 การเป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาของสังคม ด้านที่ 3 การมีระบบการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพด้านที่ 4 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านที่ 5 ด้านการกำาหนด
อัตรากำาลังด้านที่ 6 ขอบเขตอำานาจหน้าที่

ของสภาวิชาการด้านที่ 7 หลักสูตรและการ
เรยีนการสอนดา้นที ่8 การบรหิารวทิยาเขต
ดา้นที ่9 รายไดข้องมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลยัดา้นที ่10 เงนิอดุหนนุของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ด้านที่ 12 บัญชีและการตรวจสอบ

การประเมินรูปแบบ

การประเมินรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประเมินตามขอบข่ายการบริหารงานตาม 
กลไก กระบวนการ การส่งเสริมในแต่ละ
ด้าน ดังนี้

1) ประเมินกลไกการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จากยทุธศาสตร ์เปา้หมาย และกลยทุธใ์นการ
บรหิาร จากการวางแผน การดำาเนินการ การ
ตดิตามผลการดำาเนนิการ การสะทอ้นผลการ
ดำาเนนิการดา้นกลไกการบรหิารตามรปูแบบ

2) ประเมนิกระบวนการการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จากกระบวนการอันประกอบด้วย คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ที่มาและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารทั้งสองชุด ประเมิน
การบริหารงานตามกระบวรการ 12 ด้าน 

3) ประเมนิจารการสง่เสรมิ 14 ดา้น 
ตามกรอบการสง่เสรมิของรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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4) ประเมินผลจากการได้รับความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
กิจการท่ีเกี่ยวกับการสอนการวิจัยการให้
บริการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมรวม
ถึงการ ทะนุบำารุง ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ

5) ประเมินจากความร่วมมือของ
ทกุภาคสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัการบรหิาร
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เงื่อนไขความสำาเร็จของรูปแบบ

1) การผลกัดนัจากคณะกรรมการทีม่ี
บทบาทในโครงสรา้งการบรหิารมหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2) การสนบัสนนุสง่เสรมิความกา้วหนา้
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาในและต่างประเทศ

4) การมีส่วนร่วมของภาคส่วน ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5) ความเป็นเอกภาพในการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3) ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พบว่า ผลการประเมินรูปแบบ การ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประเมินตามขอบข่ายการบริหาร

งานตามกลไก กระบวนการ การส่งเสริม
ในแต่ละด้านพบว่า ผลการประเมินรูปแบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยัทีพ่ฒันาขึน้ภาพรวมพบวา่ผูท้รง
คณุวฒุริะดบันโยบายและระดบัปฏบิติัการของ
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัให้
ความเหน็วา่รปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัแตล่ะดา้นโดย
รวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ 
ความเปน็ประโยชนอ์ยูใ่นโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ มคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากและมี
ความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

สภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการรปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยซึ่งพบว่าทกุด้านมี
สภาพปจัจบุนัปญัหา อยูใ่นระดบัมากสะทอ้น
ให้เห็นถึงสภาพปจัจุบันของการปฏบัิตงิานของ
บคุลากรในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยัแตล่ะด้านมกีารปฏบิตัอิยูร่ะดับมาก
ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการบรหิารมหาวทิยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นไปตาม
กรอบ พนัธกจิการบรหิารมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบ
ภาระงานของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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(พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2540: 2)3

รปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวิทยาลยัทีส่ร้างขึน้ประกอบ
ด้วย วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลักการของ
รปูแบบ องคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ หลกั
การประเมนิรปูแบบและเงือ่นไขความสำาเรจ็
ลักษณะโดยรวมของรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ ที่
กลา่ววา่ รูปแบบทางสงัคมศาสตรเ์ปน็ชดุของ
ขอ้ความเชงินามธรรมเกีย่วกบัปรากฏการณ ์
ที่เราสนใจเพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะ
หรือบรรยายคุณสมบัตินั้นๆ(สมานอัศวภูมิ.
2537:13 ) ลกัษณะของรปูแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอดคล้องกับ หลักการของ Bardo และ 
Hartman ท่ีกลา่ววา่ รปูแบบเปน็การบรรยาย
คุณลักษณะที่สำาคัญของปรากฏการณ์อย่าง
ใดอยา่งหนึง่เพือ่ใหง้า่ยตอ่การทำาความเขา้ใจ
รปูแบบจงึไมใ่ชก่ารบรรยายหรอืการบรรยาย
อย่างละเอยีดทุกแงม่มุเพราะการทำาเชน่นัน้จะ
ทำาใหรู้ปแบบมคีวามซบัซอ้นและยุง่ยากเกนิไป
ในการ ทีจ่ะทำาความเขา้ใจ ซึง่จะทำาใหค้ณุคา่
ของรปูแบบนัน้ดอ้ยลงการทีจ่ะระบวุา่รปูแบบ
หนึง่ๆจะต้องมรีายละเอยีดมากนอ้ยเพยีงใด 
จงึจะเหมาะสม และรปูแบบนัน้ๆ ควรมอีงค์

ประกอบอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้าง ไม่
ได้มีข้อกำาหนดตายตัวแล้วแต่ปรากฏการณ์
แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ ของผู้สร้างรูป
แบบท่ีตอ้งการจะอธบิายปรากฏการณน์ัน้ๆ 
อย่างไร (Bardo และ Hartman.1982)

รปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผลของการสร้าง
รูปแบบ ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ 
Keeves ที่กล่าวว่า รูปแบบต้องใชัหลักการ
อยา่งกวา้งๆ เพือ่กำากบั การสรา้งรปูแบบซึง่
ประกอบดว้ยความสมัพนัธอ์ยา่งมโีครงสรา้ง
ของตัวแปร มากกว่าความสัมพันธ์ เชิงเส้น
ตรงธรรมดา ความเชือ่มโยงแบบเสน้ตรงทัว่ไป
นัน้มีประโยชนโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการศึกษา
วิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบควรใช้
เป็นแนวทางในการพยากรณ์ ผลที่จะเกิด
ขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกต และหาข้อสนับสนุนด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ ควรจะต้องระบุหรือชี้
ใหเ้หน็ถงึกลไกเชงิเหตผุลของเรือ่งทีศ่กึษารปู
แบบจะเปน็เครือ่งมือในการพยากรณ์ ควรใช้
อธิบายปรากฏการณ์ ซึ่งนอกจากคุณสมบัติ
ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วรูปแบบควรเป็นเครื่อง
มือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ซึ่ง
เปน็การขยายองคค์วามรูใ้นเรือ่งทีก่ำาลงัศกึษา
ด้วย ( Keeves 1988: 560) 

3 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2545). พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: พริกหวาน กราฟฟิค.
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รปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมคีวามสอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัองคก์ารและการบรหิารตามทฤษกี
ของ Mooney ทีก่ลา่ววา่ การจดัองคก์ารและ
บทบาทของผู้นำาเป็นสิ่งที่กำากับการดำาเนิน
งานขององค์การโดยให้ความเห็นว่า การจัด
องค์การเป็นเทคนิควิธีในการกำาหนดความ
สัมพันธ์ของงานหรือภารกิจย่อยต่างๆ ของ
องค์การให้ประสานสัมพันธ์เข้าเป็นอันหนึ่ง
อันเดยีวกนัเพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานขององคก์าร
ดำาเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและหลักการ
จดัองคก์ารซึง่เปน็ตวักำากบัการดำาเนนิงานจอง
องคก์ารคอื การประสานภารกจิหรอืกจิกรรม
ตา่งๆขององคก์ารให้สอดคล้องกลมกลืนกนั 
หลกัในการประสานงานในแนวนอนหลกัการ
ประสานงานในแนวตั้งว่าด้วยเรื่องการแบ่ง
อำานาจในการดำาเนนิงานขององคก์ร การจดั
องคก์ารจงึเปน็ตวักำาหนดอำานาจหนา้ทีแ่ตล่ะ
งานอยา่งชัดเจน สว่นการอำานวยการใหก้าร
ดำาเนินงานไปอย่างประสานสัมพันธ์กันนั้น 
ต้องอาศัยหลักการภาวะของผู้นำา ซึ่งอาจจะ
ดำาเนนิการโดยการมอบหมายหนา้ทีต่า่งๆ ลง
ไปตามสายงานในระดับต่างๆ ขององค์การ
การประสานงานในแนวนอนจะเปน็การดำาเนนิ
การในอีก รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการให้บริการ
หรือการสนับสนุนทางวิชาการหรือความรู้
ตา่งๆ ซึง่คลา้ยกบัคณะทีป่รกึษา สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของFayol Dessler ที่ได้กำาหนด
หลักการจัดองค์การท่ีได้รับการยอมรับและ
กล่าวอ้างอย่างมาก ซึ่งเป็นการจัดองค์การ
ที่มีหลักการอยู่ 5 หลักการ ประกอบด้วย 

หลักการ แบ่งงาน หลักเอกภาพการบังคับ
บัญชา หลักเอกภาพในการสั่งการ หลักการ
รวมอำานาจ หลกัสายงานในการบงัคับบญัชา 
(Fayol Dessler ,1982: 208-209 ) 

และรปูแบบการบรหิารมหาวทิยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัยงัสอดคลอ้งกบั
หลักการของ Massie และ Douglas ที่ได้
รวบรวมและสรปุหลกัการในการจดัองคก์าร
ว้า 6 ประการประกอบด้วย หลักเอกภาพ
การบังคับบัญชา หลักแห่งการยกเว้นหลัก
เกีย่วกบัขอบเขตในการควบคมุงานหลกัการ
จัดสายการบังคับบัญชา หลักการแบ่งฝ่าย
งานหลักการกระจายอำานาจ (Massie และ 
Douglas. 1981:227-298) 

สอดคล้องกับหลักการของ ภิญโญ 
สาธร ที่ได้กล่าวถึงหลักสำาคัญในการจัด
องค์การไว้ 7 ประการ ประกอบด้วยจะ
ต้องจัดสายบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร
สัมพันธ์ระหว่างตำาแหน่ง ให้แน่นอนและ
ชัดเจนระบุตำาแหน่ง หน้าท่ี ความสัมพันธ์ 
กบัหนว่ยงานอ่ืน มแีผนภูมอิงคก์ารตอ้งระบุ
ใหช้ดัเจนวา่ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาใคร ใครขึน้
ตอ่ใคร รายงานผลการปฏบิตังิานกบั ใครใคร
มเีอกภาพในการบงัคบับญัชาสายการตดิตอ่
สื่อสาร ต้องชัดเจนและสั้น ไม่วกวน และ
พยายามใหช้ว่งการบงัคบับญัชาสัน้และแคบ
ทีส่ดุ การตดิตอ่ประสานงานในองคก์ารควร
เป็นไปตามลำาดับขั้น ไม่ควรดำาเนินการข้าม
ขัน้ตอน หวัหนา้งานหรอืผูบ้รหิารระดบักลาง 
ควรมคีวามสามารถเฉพาะตำาแหนง่ทีแ่ทจ้ริง 
สายการบังคับบัญชา และสายการสัมพันธ์
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ติดต่อสื่อสาร ต้องไม่ขาดสาย ไม่ควรปล่อย
ให้ตำาแหน่งว่าง สามารถบรรจุแทนได้เสมอ 
จึงจะเป็นองค์กรที่สมบูรณ์ ต้องคำานึงถึงว่า
เมื่อมีการมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบงาน
ใดแล้ว ควรให้อำานาจหน้าที่บริหารเกี่ยวกับ
การดำาเนนิการเพือ่ความสำาเรจ็ของงานน้ันๆ 
ด้วย (ภิญโญ สาธร.2514: 221-222 ) 

หรืออาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยสอดคล้องกับหลักทฤษฏีการจัด
องคก์ารและการบรหิารโดยมกีารคำานงึถงึองค์
ประกอบที่สำาคัญอันประกอบด้วยหลักการ
แบ่งงานและความรับผิดชอบหลักเอกภาพ
การบงัคบับญัชาหลกัการจดัสายงานชว่งการ
บังคับบัญชาบัญชา หลักเอกภาพในการสั่ง
การและรายงาน หลักการรวบอำานาจและ
การกระจายอำานาจ หลกัการมอบอำานาจการ
ตัดสินใจ และหลักการประสานงาน

นอกจากนี้ รูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอดคล้องกับหลักการบริหารยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของยุทธศาสตร์
การบริหารเพื่อประสิทฺธิผลของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งสรุปไว้ในเป็น
ประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
บริหารจัดการเพื่อให้การบริหารจัดการ
อดุมศกึษาเปน็ไปอย่างมปีระสทิธภิาพสถาบนั
อุดมศึกษามีความคล่องตัว ในการบริหาร
จดัการมีเสรภีาพทางวชิาการสามารถดำาเนนิ
ภารกจิตามบทบาทหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมีคณุภาพ
และสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบันโยบายและทศิทาง 

การพัฒนาประเทศการพัฒนาชุมชนและ
เศรษฐกิจ ฐานรากโดยรัฐกำากับเชิงนโยบาย 
แผน และคุณภาพ มาตรฐานในประเด็นรัฐ
กำากบัการดำาเนนิงาน ของสถาบนัอดุมศกึษา
ในเชงินโยบายและคณุภาพ มาตรฐาน โดยใช้
กลไกการจดัสรรงบประมาณ เปน็เครือ่งมอืใน
การกำากบัและตดิตามตรวจสอบ ประเมินผล
การดำาเนินงานของสถาบันในลักษณะตรวจ
สอบภายหลัง (Post audit) รวมทั้งส่งเสริม 
สนบัสนนุใหส้ถาบนัอุดมศกึษาดำาเนนิงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผน
พฒันาประเทศ จัดระบบย่อยโดยจัดกลุ่มหรือ
เครือข่ายของสถาบนัอดุมศึกษาท้ังเครือข่าย
แนวดิง่ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่สถาบนัทีม่รีะดบั
การพัฒนาและบทบาทหน้าท่ีต่างกัน และ
เครือขา่ยแนวระนาบท่ีจะประสานการดำาเนนิ
ภารกจิระหวา่งสถาบนัหรอืกลุม่สถาบนัรวมทัง้
จำาแนกประเภทสถาบนัอุดมศกึษา เพือ่พฒันา
สูค่วามเปน็เลศิตามบทบาทหนา้ทีเ่ปน็จดุเนน้
ของแตล่ะสถาบนั โดยมกีารพฒันาสถาบนัที่
มีศักยภาพความพร้อมจำานวนหนึ่งเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในมาตรฐาน
ระดบัโลก (World ClassUniversity) พฒันา
ระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้พัฒนา
กระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่ดี
และมีความเป็นผู้นำา โดยไม่ใช้การเลือกตั้ง
และปรบัสภาสถาบนัใหเ้ปน็ผูร้บัผดิชอบและ
กำากับดูแลการดำาเนินงาน ของสถาบันให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ 
(สำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา.แผนการ
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พัฒนาอุดมศึกษา2555-2559: 17 ) 
สอดคลอ้งกบันโยบายและทศิทางการพฒันา
ประเทศ คือมีการจัดสรร งบประมาณเป็น
กลไกการกำากบัการดำาเนนิภารกจิของสถาบนั
อดุมศกึษาให้เปน็ไปอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
และมีการบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกบันโยบายและทศิทางการพฒันา
ประเทศ มีการกำาหนดมาตรฐาน การปฏิรูป
การเงนิเพือ่อดุมศกึษาโดย จดัใหม้อีงคก์ร ทำา
หน้าที่กำาหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนะการ
จดัสรรงบประมาณใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเป็น
องค์กรที่มีความอิสระและมีความคล่องตัว 
ดำาเนินงานในรูปคณะกรรมการซ่ึงประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ปรบัระบบการจดัสรรงบประมาณจากทีเ่นน้ 
Supply Side Financing เป็น Demand 
side Financing ปรับให้ผู้เรียนร่วมรับภาระ
คา่ใชจ้า่ยอดุมศกึษาอยา่งเหมาะสมเปน็ธรรม 
โดยปรบัระบบกองทนุใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา
ที่เป็นอยู่ในระบบปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้หรอืพฒันาระบบกองทุนเพือ่กูย้มืท่ีผกู
กับรายได้ในอนาคตและ มีมาตรการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ จัดสรรงบประมาณ
ลักษณะเงินอดุหนนุทัว่ไปแกส่ถาบนัอดุมศกึษา 
โดยพจิารณาตามพนัธกจิทีแ่ตกตา่งตามกลุม่
สถาบนัผลผลิตและตน้ทุนการผลิตยดึหลักงบ
ประมาณ ท่ีมุง่เนน้ผลงานและใชว้ธิทีำาความ
ตกลง/ทำาสัญญากบัสถาบนัอดุมศกึษาในการ
ดำาเนินภารกิจตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่
กำาหนด โดยมรีะบบตรวจสอบภายหลงัพฒันา

ระบบบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้
เป็นมาตรฐานและระบบเดียวกันเป็นระบบ
บัญชีเงินคงค้างในรูปแบบกองทุน แผนงาน 
และหน่วยงาน และจัดทำารายงานการเงินที่
เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการเปรียบ
เทียบ สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ิมขึ้น โดยรัฐ
มีกลไกส่งเสริมและให้สมทบเงินรายได้ของ
สถาบันที่ระดมได้กับงบประมาณแผ่นดิน
เพือ่นำามาใชจ้า่ยในการดำาเนนิโครงการตา่งๆ 
เพือ่พฒันาคณุภาพ การเปดิหลกัสตูรทัง้ภาค
ปกติและภาคอื่นๆของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสนองตอบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย รวม
ท้ังการพัฒนาการทำางานควรให้เป็นไปตาม
กลไกของตลาด และความต้องการของของ
สังคม ประชาชน โดยรัฐ มีมาตรการกำากับ 
ดูแล ด้านคุณภาพ มาตรฐาน 

สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
อดุมศกึษาในดา้นกำาหนดมาตรการการพฒันา
งานวจิยัระดบัอดุมศกึษา คอืใชห้ลกัการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนนุการดำาเนนิภารกจิ จดั
โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวก
การบรหิารจดัการ ตลอดจนการจดัการเรยีน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างให้สถาบันอดุมศึกษา
พฒันาสูค่วามเปน็เลศิ ตามบทบาททีเ่ปน็จดุ
เน้นเอื้อต่อการสร้างบัณฑิต อัจฉริยะ สร้าง
งานวจิยัและงานวชิาการทีม่คีณุภาพพฒันาการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานสากล ใหส้ามารถเปน็กลไกในการ
สร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถนำา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถาบัน 
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สังคม และประเทศ สนับสนุนให้สถาบัน
อดุมศกึษาสรา้งงานวจิยัพืน้ฐานและงานวจิยั
ประยกุต ์และเปน็ศนูยว์จิยัเฉพาะทาง/ศนูย์
เพือ่ความเป็นเลศิหรอืศนูยวิ์จยันโยบายการ
ศกึษา ในสาขาทีส่ถาบนัมคีวามเชีย่วชาญเพือ่
เปน็กลไกสรา้งสรรค์งานวจัิย และพฒันานัก
วิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการ
วจิยัการแลกเปลีย่นรว่มมอืชว่ยเหลอืในดา้น
การวิจัย ทั้งภายใน ระหว่างสถาบัน และกับ
หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน ใหม้หีนว่ยงาน
หลกักลาง/กลไก ดแูลการบรหิารงานวจิยัใน
ภาพรวมของสถาบนัเพือ่อำานวยความสะดวก
แก่นักวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งานวิจยัของสถาบนั มกีลไกระบบทีส่ามารถ
ดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความ
สนใจการวิจัยให้เข้ามาเป็นบุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศกึษาและใหค้งอยูใ่นระบบ โดย
สามารถกา้วหน้าได ้ในสายงาน และมกีลไก
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง4 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา
อดุมศกึษาในดา้นการพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
จูงใจบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา และพัฒนาผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรที่มีอยู่ในระบบให้มี
คณุธรรม จรยิธรรม มจีรรยาบรรณ ในวชิาชพี 
สามารถปฏิบัติหน้าที่และคงอยู่ในระบบได้

อย่างมีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้ก้าวทัน 
การเปลีย่นแปลง กำาหนดมาตรการโดยเรง่รดั
ให้มีระบบการพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรสนับสนุนวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
บทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน และมีระบบตดิตาม
ประเมนิผล สอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ทีข่อง
สถาบนัและมรีะบบตดิตามประเมนิผลเพือ่สง่
เสรมิการพฒันาพฒันาการศกึษาระดบับณัฑติ
ศกึษาใหม้คุีณภาพเพือ่ใหส้ามารถเป็นกลไก 
ในการสรา้งอาจารยใ์หมเ่ขา้สูร่ะบบ และใหม้ี
ระบบที่ดึงดูดเก่ง คนดี มีความสามารถและ
มคีวามสนใจใหเ้ขา้มาเปน็อาจารย ์สนบัสนนุ
การสรา้งระบบเครอืขา่ยอาจารย์และบคุลากร
ระหว่างสาขาวิชา สถาบันทัง้ภายในและต่าง
ประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
แลกเปลี่ยนทั้งในการจัดการเรียนการสอน 
การวจิยั การบริการวชิาการ และการดำาเนนิ
ภารกจิตา่งๆ แก ่สงัคม พฒันาระบบการเขา้
สูต่ำาแหน่งทางวชิาการใหมี้ความหลากหลาย
ตามภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา ทัง้ด้านการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม และมีกลไกสนับสนุน 
ส่งเสริม ยกย่อง ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรที่ทุ่มเทอุทิศตน กำาหนดมาตรฐาน
สำาหรบัภาระงานประเภทตา่งๆของอาจารย์
และหลักเกณฑ์การเทียบโอนระหว่างภาระ

4 จุฬาลงกรณ. มหาวิทยาลัย .ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สำานักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. 2556.
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งานประเภทต่างๆ

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา
อุดมศึกษาในด้านการปฏิรูปแนวทาง/กลไก
การดำาเนินงานเพื่อให้มีการดำาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่เสนอ ให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รปูธรรมกำาหนดแนวทางกลไกการดำาเนนิงาน 
คอื ใหม้กีารจดัการจดัทำารายละเอยีดเกีย่วกบั
โครงสรา้ง อำานาจหนา้ที ่องคป์ระกอบ รวมทัง้
รปูแบบการบรหิารจดัการ และเสนอโครงการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาและกำาหนด
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา” 
เปน็องคก์รอสิระ มคีวามคล่องตวัโดยมหีน้า
ทีห่ลกักำาหนดหลกัเกณฑแ์ละเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาทั้ง
งบประมาณพิเศษ โดยพิจารณาจากการ
ประเมินคุณภาพในแต่ละด้านดังกล่าว รวม
ท้ังการติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน
ของสถาบนัอดุมศกึษา การตรวจสอบการใช้
งบประมาณ และประสิทธิภาพ การบริหาร
งานของสถาบันประสานกับคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่ง
เสรมิใหส้ถาบนัอดุมศกึษามกีารบรหิารจดัการ
ที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ สังคม และชุมชน
และให้ขอ้มลูเก่ียวกับอดุมศกึษาของประเทศ
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง กำาหนดบทบทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการอุดมศึกษาให้ชัดเจนและ
ดำาเนนิการในเชิงรกุมากขึน้ ทัง้ดา้นการเสนอ
นโยบายแผน และมาตรฐานอดุมศกึษา รวม
ทัง้การกำากบั ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิ
ผลการดำาเนินงานของสถาบัน ทั้งนี้โดย ให้
แต่งต้ังคณะอนกุรรมการหรอืคณะทำางานใน

ด้านต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำากับและ
ตดิตามการดำาเนนิการของสถาบนัอดุมศึกษา
อย่างจริงจังต่อเนื่อง เช่น คณะทำางานด้าน
คณุภาพและมาตรฐานการศกึษา คณะทำางาน
ดา้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการในสถาบนั
อุดมศึกษาคณะทำางานด้านการปฏิรูปการ
เรยีนรูท้ำางานดา้นการสง่เสรมินวตักรรมการ
วิจัยศลิปะและวัฒนธรรมให้มกีารจัดทำาแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 10-15 ปี เพื่อเป็นก
รอบการพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว และ
สนับสนุนส่งเสริม ให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
ทำาแผนปฏบิตักิาระยะ 3-5 ปทีีส่อดคลอ้งกนั
อยา่งตอ่เนือ่ง เรง่ดำาเนนิงานโครงการนำารอ่ง
การจัดระบบบญัชแีละการรายงาน ท่ีดำาเนิน
การอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถนำามาใช้เป็นต้น
แบบระบบบัญชีของสถาบันอุดมศกึษาตา่งๆ 
ใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนัไดโ้ดยเรว็และเรง่ให้
มกีารสำารวจทรพัย์สนิของสถาบนัอุดมศกึษา
ทกุประเภท ทัง้ทีอ่ยูต่ามคณะ ภาควชิา และ
หนว่ยงานยอ่ยต่างๆ และกำาหนดผู้เป็นเจา้ของ
ที่ชัดเจน รวมทั้งการกำาหนดมาตรฐานค่า
ตอบแทนสำาหรบับรกิาร ประเภทตา่งๆ ของ
สถาบัน โดยคำานึงถึงระบบคุณภาพ ความ
ยากง่ายในการปฏิบัติ สนับสนุนและเร่งรัด
การดำาเนนิโครงการผลติและพัฒนาผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ได้ริเริ่มแล้ว ได้แก่ โครงการ
พัฒนาอาจารย์และบัณฑิตศึกษาควบคู่กับ
การพฒันาขีดความสามารถดา้นการวจิยั โดย
ส่งเสริม ผู้มีความสามารถให้มีความรู้ระดับ
ปริญญาเอก โครงการพัฒนาศักยภาพของ
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อาจารย์รุ่นใหม่เร่งรัดให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการและมีความพร้อม 
ปรบัเปลีย่นสถานภาพเปน็สถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐในกำากับ โดยให้มีการกำาหนดหลัก
การกลางใน พ.ร.บ. สถาบนัอดุมศกึษามกีาร
บรหิารจดัการทีด่ ีและสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบั
นโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งให้มีการปรับแก้ กฎหมาย 
กฎระเบียบทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มี
คณะทำางาน (Task force) และคณะต่างๆ 
เพือ่ศกึษาวจิยัในรายละเอยีดและจดัทำาแผน
ยทุธศาสตรต์ามแนวทางการปฏริปูอดุมศกึษา
ท่ีเสนอ ได้แก ่การศกึษาสถานภาพและปญัหา
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน 
ศกึษาวจิยัคา่ใชจ่้ายตอ่หัวในสาขาวชิาตา่งๆ 
ศกึษาหาแนวทางใหผู้้เรยีนรว่มรบัภาระคา่ใช้
จา่ยอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ศกึษาราย
ละเอียดการพัฒนาระบบกองทุนเงินกู้ยืมท่ี
ผูกกับรายได้ในอนาคต ศึกษาแนวทางการ
ปฏิรูปโครงสรา้งและระบบการบรหิารจดัการ
อุดมศึกษา ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บคุลากร (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
2550:5-38)5

สอดคลอ้งกบัการบรหิารจดัการสถาบนั
อดุมศกึษาแนวใหม่ของต่างประเทศซึง่มีกลุม่
ประเทศ สหรฐัอเมรกิา ประเทศออสเตรเลยี 
ประเทศอังกฤษ ประเทศมองโกเลีย และ

ประเทศมาเลเซยี ท่ีมีโครงสรา้งการอุดมศึกษา
ของที่สอดรับ คือ สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเป็นอิสระใน
การบริหารตนเอง (Autonomy) ทำาให้มี
ความยดืหยุน่ทีจ่ะตอบสนองตอ่เงือ่นไขการ
เปลีย่นแปลงสภาวการณภ์ายนอกไดเ้ปน็อยา่ง
มาก ในปี ค.ศ. 2000 มีสถาบันอุดมศึกษา
มากกว่า 4,000 แห่ง ทั้งประเภท 2 ปีและ 
4 ปี และจำานวนผู้เรียนในระบบประมาณ 
14.8 ล้านคนซึ่งสถาบันดังกล่าวมีพันธกิจ
และการดำาเนินการท่ีแตกต่างกันการจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดได้เป็นกลุ่ม
หลกัไดแ้กส่ถาบนัอดุมศกึษาของรฐั สถาบนั
อดุมศกึษาเอกชนทีไ่ม่มุ่งหวงักำาไรและสถาบนั
อดุมศกึษาเอกชนทีมุ่ง่หวงักำาไร ซึง่เปน็กลุม่
ที่กำาลังเติบโตอย่างมากสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นของรัฐเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งหวังกำาไร
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินท้ังหมดหรือ
บางส่วนจากรัฐบาลซ่ึงสถาบันประเภทนี้ 
ได้แก่ สถาบันทหาร มหาวิทยาลัยของรัฐใน
ระบบ(System) วทิยาลยัครแูหง่รฐัวทิยาลยั
ชมุชนและสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปน็กึง่รฐั (State 
related) ซึง่บรหิารงานแบบสถาบันอดุมศกึษา
เอกชนแตล่ะรัฐมกีารควบคมุการดำาเนนิงาน
ของสถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัและในกำากบั
แตกตา่งกนั ทกุสถาบนัไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี
มีรายได้จากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ค่า
เล่าเรียน ดอกเบี้ย เงินบริจาคเงินอุดหนุน

5 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การบริหารอุดมศึกษา: กรุงเทพฯ.พริกหวานกราฟฟิค การพิมพ์. 2556.
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การวิจัยและการให้บริการ สถาบันจะมีสภา
สถาบันเป็นผู้กำากับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีที่มาของรายได้เหมือนกับสถาบัน
อดุมศกึษาของรฐั ยกเวน้ไมไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุ
จากรัฐ และมีสภาสถาบันเป็นผู้กำากับ ดูแล
ในระดับนโยบาย เช่น การกำาหนดอัตราค่า
เล่าเรียนและจ่ายค่าชดเชยบุคลากรสำาหรับ
สถาบัน ท่ีมุ่งหวังกำาไรกำาลังเติบโตอย่าง
รวดเร็วในตลาดอุดมศึกษา สถาบันเหล่านี้
จะเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทาง
ไกลเป็นส่วนใหญ่ และมีสภาสถาบันเป็นผู้
กำาหนดนโยบาย

3. รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมผีลการประเมนิ
ความเหมาะสมความเปน็ไปไดแ้ละความเปน็
ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้
อาจเป็นเพราะมีรูปแบบโดยรวมสอดคล้อง
กบัภาพรวมของนวตักรรมทางการบรหิารใน
ดา้นตา่งๆ 4 ดา้นของสถาบนัทีม่คีวามหลาก
หลายทางวิชาการคือการบริหารมีการกอ่ตัง้
และเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้แบบonline สู่
ชมุชนตา่งๆ โดยทางสถาบนันำาเสนอโปรแกรม
ทางเลือกให้ผู้เรียน 2 ด้านคือ โปรแกรมที่
ใหป้รญิญากบัโปรแกรมทีไ่มม่ปีรญิญาจดัตัง้
ศนูยพ์ฒันาต่างๆ เพือ่สนบัสนนุใหน้กัศกึษา
ได้มีการเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากธุรกิจ สร้างศูนย์บ่ม
เพาะการวิจัยนำาทรัพยากรในสถาบันการ
ศึกษาขนาดเล็กหรือวิทยาลัยชุมชนต่างๆ 
มาใช้งานร่วมกันการจัดการด้านวิชาการ
เน้นการจัดการให้มีความร่วมมือกับชุมชน

ผา่นเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการ ผา่นการให้
บริการด้านการเรียนรู้ของสถาบันต่อชุมชน
หรือโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆพัฒนาฐาน
ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนกิสแ์ละสรา้งความรว่ม
มอืในดา้นการใช้หอ้งสมดุในรปูแบบของเครอื
ขา่ยให้บริการการเรียนกบันกัศึกษาทีอ่ยูท่าง
ไกลในรูปแบบของหลักสูตร ห้องเรียนและ
สถาบันเสมือนมีการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือก่อให้เกิด
ความมั่นใจถึงกระบวนการสอนท่ีรักษาไว้
ซึง่ความมปีระสทิธผิลนำาเสนอการฝกึอบรม 
สัมมนาประจำาปี และweekend retreats 
เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบต่างๆ ของ
อาจารย ์โดยมุง่หวงัใหเ้กดิวฒันธรรมคณุภาพ
สรา้งศนูยห์รอืโปรแกรมทีท่ำาหนา้ทีส่นบัสนนุ
การดำาเนินการเฉพาะ

สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzog 
(1990:258) ที่ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับ
ประสิทธิผล ของโรงเรียนมัธยมในปี 1990 
ทีพ่บวา่ภาวะผูน้ำาและบรรยากาศขององคก์าร
ที่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลของสถาน
ศกึษาและยงัพบวา่ ผลการศกึษาของ Marcel 
(1990:1852) การศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องอำานาจของครูใหญ่กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในปี 1990 พบว่า ประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาประกอบด้วยภาวะ
ผู้นำา บรรยากาศ การติดต่อสื่อสารของผู้
บรหิารและการปฏบิตังิานของคร ูสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Chrispeels and Ann (1990:2209) ทีพ่บ
วา่ประสทิธผิลโรงเรยีนขึน้อยูก่บั วฒันธรรม
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และบรรยากาศในโรงเรยีน หลกัสตูรและการ
สอน โครงสร้างขององค์การ ภาวะผู้นำา การ
เปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการหลกัสตูรและครู
ได้ทำางานร่วมกันมีความจำาเป็นสำาหรับการ
เพิม่สัมฤทธ์ิผลของนักเรียน มีภาวะผูน้ำาของ
ผู้บริหารมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Caldwell 
and Spinks (1990:5-12)ได้ศึกษาเกี่ยว
กับคุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งพบว่า องค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อประสทิธผิลประกอบดว้ย การมสีว่นรว่ม
อย่างเหมาะสม การมีแผนงานเพื่อพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหารและครู สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Sergiovanni (1991:258-263) 
ซ่ึงได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่าลักษณะสถาน
ศึกษาที่มีประสิทธิผลว่าควรมีองค์ประกอบ
คือ มีแผนงานทางวิชาการที่ดี จัดการเรียน
การสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก ส่ง
เสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นก
ลุ่ม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง
ใช้ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับทฤษฏีของ 
Pierce (1991:35) ได้วิเคราะห์ลักษณะ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลพบว่า มี
ลักษณะที่ประกอบด้วย หลักสูตรที่เน้นการ
บรูณาการ การสง่เสรมิให้นกัเรยีนเกดิความ
รว่มมอื การมสีว่นร่วมของทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sammons, Hillman andMortimore 

(1995:8) ที่ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ประกอบที่ส่งผลถึงความสำาเร็จหรือความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลว่า 
จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิผลในการ
บริหารโรงเรียนคือ ความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ สร้างครูให้เป็นผู้นำาทางวิชาการ การ
มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน ความมี
เอกภาพของเป้าหมายโรงเรียนมีความร่วม
มอืระหว่างโรงเรยีนและผูป้กครอง สอดคล้อง
กับผลการตรวจสอบคณุภาพในสถานศึกษา
ของ Cuttence (1995:5-7 ) ท่ีพบวา่จุดเนน้
ประสทิธผิลของสถานประกอบการ มสีภาพ
แวดล้อมที่เป็นระเบียบ วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของสถานศึกษาเกิดจากการ มีส่วนร่วม
ของมทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบได้ มี
ภาวะผู้นำาทางวิชาการ 

สอดคล้องกับหลักทฤษฏีของ Han-
son (1996: 35) ที่ให้ทัศนะว่าการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องมีลักษณะ มี
บรรยากาศสนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
มีการติดตามกำากับกระบวนการเรียนการ
สอน บคุลากรมมีาตรฐาน มกีารสง่เสรมิการ
รักษาวินัยของผู้เรียนและ มีการจัดสภาพ
แวดล้อมและสวัสดิการทำางาน และ Senge 
(1966:16 ) ยงัชีใ้หเ้หน็วา่องคป์ระกอบสำาคญั
ทีจ่ะสง่ผล ใหส้ถานศกึษาเปน็สถานศกึษาที่
มปีระสทิธผิล โดยการทำาใหส้ถานศกึษาเปน็
องคก์ารแหง่การเรยีนรูซ้ึง่ประกอบดว้ยหลกั
การสำาคญั 5ประการคอืการคดิอยา่งเปน็ระบบ 
(system thinking) ความรอบรู ้ของบคุลากร 
(personal mastery) มรีปูแบบทางความคดิ 
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(mental models)การมีคุณค่าร่วม shared 
values)การเรียนรู้เป็นทีม(team learning) 
Scribner (1999:16) ไดศ้กึษาคณุลกัษณะ
ของการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล พบวา่
ม ีปจัจยัทีเ่กีย่วข้อง คือ การสรา้งสังคมท่ีเอือ้
อาทรต่อความสำาเร็จของนักเรียน การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และชุมชน
ใกล้เคียง การสร้างวัฒนธรรมที่ห่วงใยต่อ
นกัเรยีนทางดา้นการเรยีนการสอน การสรา้ง
ระบบการประเมนิผลทีเ่น้นความแตกตา่งระ
หว่างบุคค Glickman, Gordon andRoss-
Grodon(2001:49 ) ไดส้รปุคณุลักษณะของ
โรงเรียนประสิทธิผล หรือโรงเรียนที่ประสบ
ผลสำาเรจ็ในการบรหิารงานทีป่รบัปรงุแลว้วา่
มปีจัจยัทีส่ง่ผลต่อการบรหิารโรงเรยีนใหเ้กดิ
ประสิทธผิล คอื ผูบ้รหิารทีม่คีวามหลากหลาย
ของภาวะผูน้ำาซึง่รวมถงึภาวะผูน้ำาของครดูว้ย 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีวิสัย
ทัศน์ร่วมกันและปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์อย่าง
ต่อเน่ือง ได้รับการสนบัสนนุจากท้ังภายนอก
และภายในโรงเรยีนในเรือ่งเวลาเรยีนการจดั
กจิกรรม ดา้นวชิาการและคณุธรรมจรยิธรรม 
ครมูคีวามรว่มมอืกนั มกีารศกึษาวจิยัเพือ่หา
ขอ้มลูในการสรา้งรปูแบบของโรงเรยีนState 
of Victoria: Department of education and 
training (2002:1-25) ไดศ้กึษาพฒันาองค์
ประกอบของโรงเรยีนประสิทธผิลจากแนวคดิ
ของSammons, Hillman and Mortimore ซ่ึง
พบวา่มอีงคป์ระกอบทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิล
คอืภาวะผูน้ำาทีเ่ปน็มอือาชพีการมคีวามคาด
หวังต่อนักเรียนในระดับสูง การเน้นที่การ

เรียนการสอน การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์
สภาพแวดลอ้มแหง่ การเรยีนรูท้ีม่ัน่คงถาวร

สอดคล้องกับทฤษฏีการประเมิน
ประสิทธิผลของ Caldwell and Spinks 
(1999: 72) ทีก่ลา่วถงึเกณฑป์ระเมนิความ
มปีระสทิธิผลของสถานศกึษาไวว้า่ ประกอบ
ด้วย ด้านหลักสูตรประกอบด้วย บุคลากรมี
สว่นรว่มในการพฒันานโยบายสถานศกึษาใน
ระดับสูงคณะครูมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ
กับสถานศึกษาในระดับสูงชุมชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกับสถานศึกษา ในระดับสูง 
ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย สถานศึกษา
มีทรัพยากรอย่างพอเพียงที่จะช่วยให้ครู
ทำาการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลสถาน
ศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ 
ดา้นภาวะผูน้ำาประกอบดว้ยความสามารถใน
การกำาหนดหน้าที่และทรัพยากรเพื่อปฏิบัติ
งานทีมี่ประสทิธิภาพการจดัสรรทรัพยากรได้
สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา
การตอบสนองและสนับสนุนความต้องการ
ของคร ูการใสใ่จตอ่การพฒันาในวชิาชพีของ
ครู การกระตุ้นครูเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
วิชาชีพและใช้ครู ที่มีทักษะการตระหนักถึง
สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นในสถานศึกษาในระดับสูง
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน 
อื่น ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบการ
บรหิารทีย่ดืหยุน่มคีวามพยายามทีจ่ะใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลง จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับ
สำาหรับครูอยู่ในระดับสูงตรวจสอบแผนงาน
และวัดความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย ด้าน
บรรยากาศ ประกอบดว้ยสถานศกึษากำาหนด
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ค่านิยมที่สำาคัญผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดง
ความผกูพนัและจงรกัภักดี ต่อจุดหมายและ
คา่นยิมของสถานศกึษาภายในสถานศกึษาพบ
วา่ การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งจัดการ
เรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัใหไ้ด้
ปฏิบัติจริงมากที่สุด มีการประเมินผลตาม
สภาพจรงิ เพือ่นำามาปรบัปรงุการทำางาน ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สรุป

สภาพและความตอ้งการรปูแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อยู่ในระดับมากและมากที่สุด 2. 
รปูแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลยัท่ีสรา้งข้ึน ประกอบด้วยองค์
ประกอบ 5 ดา้น คอื 1) หลกัการของรปูแบบ 
2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ 3)องคป์ระกอบ
หลักของรูปแบบ 4) เงื่อนไขความสำาเร็จ 5) 
การประเมินรูปแบบ 3. ผลการประเมินรูป
แบบการบรหิารมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
พบว่าอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 4.การ
เสนอรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นคู่มือการนำา
รปูแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลยัทีเ่ขยีนคำาแนะนำาขัน้ตอนวธิี
การนำาไปใชก้ารประเมนิไวค้รบตามหลกัการ

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้
ต่อไป

1. ควรศึกษาองค์ประกอบของการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในด้านอื่นๆนอกเหนือจากองค์
ประกอบทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัในครัง้นีเ้พือ่
ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบทีค่รอบคลมุในทกุประเดน็
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. ควรศกึษาวจัิยเพือ่กำาหนดแนวทาง
ในการออกกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณเพื่อการผลิต
บณัฑติทีม่คีวามเปน็เลศิทางพระพุทธศาสนา 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเฉพาะใน
แต่ละองค์ประกอบหลักของการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เพราะองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบมคีวาม
สำาคัญในการขบัเคลือ่นรปูแบบ ประกอบดว้ย 
หลกัการ การบรหิารองคป์ระกอบ การบรหิาร
คน การนำาหลักการไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งถูก
กำาหนดด้วยกลไก กระบวนการที่ต้องศึกษา 
ให้ครอบคลุมเพื่อกำาหนดทุกส่วนให้ชัดเจน
จึงจะสามารถนำารูปแบบไปปฏิบัติให้เกิดผล
ไดอ้ยา่งเปน็ระบบโดยแบบแผนทีค่รอบคลมุ
ชัดเจน โดยระบบนี้ถูกกำาหนดและสร้างขึ้น
จากกระบวนการวิจัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำา สร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาวะผู้นำา และตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติ
ของยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาวะผูน้ำาของรองผูอ้ำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งวิธีดำาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 
การศึกษาและยกร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาสำารวจ และระยะที่ 2 การตรวจสอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
การประชุมกลุ่มเฉพาะ และการประชุมประชาพิจารณ์วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เปน็แบบสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญ แบบสอบถาม และแบบบนัทึกการประชุมกลุม่
เฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. องคป์ระกอบทีเ่ปน็ความตอ้งการจำาเปน็ของการพฒันาภาวะผูน้ำาของรองผูอ้ำานวยการ 
สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเรยีงลำาดบัจาก
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มากไปหานอ้ยได้แกอ่งคป์ระกอบด้านบทบาทผูน้ำา ดา้นพฤตกิรรมผูน้ำา และดา้นคณุลกัษณะ
ผู้นำาตามลำาดับ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำาประกอบด้วย วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย และ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำาที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำา, ภาวะผู้นำาของรองผู้อำานวยการ

Abstract

This study aims to study the components of Leadership Development 
Strategy, Building the leadership strategy, and inspect the appropriate of the 
possibility to bring it to practice for the Deputy Directors at the office Primary 
Educational Service Areas in the Northeastern Region. The study was divided into 
2 sessions, first session, reviewing and drafting the strategies session consisted 
of review of previous study/literatures, consulting the experts. Second session, the 
evaluation of the strategies consisted of focus group, and critiques. Procedures 
and research instruments for data collection are interview guide, questionnaires,  
and the focus group recording form. Qualitative data were analyzed by  
descriptive statistical analysis and the qualitative data were analyzed by content 
analysis.

The result of the study indicated that;

1. The components that necessary for leadership development strategy 
for the Deputy Directors at the office Primary Educational Service Areas overall is 
in high rank. The component can be orders according to the importance are the 
role of leader, leader behavior, and leader characteristics, respectively. 

2. Leadership Development Strategy consisted of vision, mission, goals, 
and the development strategies for each component. 



165

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

บทนำา

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 ทำาให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารการจดัการ 
การศึกษาของไทย รฐัจำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการ 
ตามแนวนโยบายด้านสงัคม การสาธารณสขุ 
การศึกษา และวฒันธรรม พฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศกึษาในทุกระดบั และ
ทกุรปูแบบใหส้อดคลอ้งกับความเปลีย่นแปลง 
ทางเศรษฐกิจ และสังคม จัดให้มีแผนการ
ศกึษาแหง่ชาต ิจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพครู
และบคุลากรทางการศกึษาใหก้้าวหนา้ทนัการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลกูฝงัให้
ผูเ้รยีนมจีติสำานกึของความเปน็ไทย มีระเบียบ
วินัย คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ (รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช. 2550: 
49 - 50) ในส่วนการจัดการศึกษาต้องเป็น
ไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง

มีความสุข ทำาให้กระทรวงมีองค์การหลักที่
เป็นคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะ
กรรมการจำานวน 4 องค์การ ได้แก่ สภา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
กรรมการการอดุมศกึษา และคณะกรรมการ
การศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาให้
ความเหน็หรอืใหค้ำาแนะนำาแกร่ฐัมนตร ีหรอื
คณะรัฐมนตรี และมีอำานาจหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกำาหนด

(รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช. 2550: 52 - 53) กระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งกำากับดูแลสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเปน็สว่นราชการ
ที่กำากับดูแลสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่บริหารจัดการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์การ
รูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา และเป็น
องค์การที่นำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ให้การศึกษาเกิดการพัฒนาทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณ ตรงตามความต้องการและทัน
ทว่งท ีทัง้นีส้ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายงัตอ้ง
ทำาหนา้ทีก่ำากบั ประสาน สง่เสรมิ สนบัสนนุ

3. Leadership Development Strategy that has been developed from this 
research is appropriate and possible to bring it to practice at high level. Keywords: 
Administrative model for prototype kindergarten schools 

Keywords: Leadership Development Strategy, Leadership Development Strategy 
for the Deputy Directors
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ใหส้ถานศกึษาและหนว่ยงานทางการศึกษา 
สามารถปฏบิตัหินา้ทีต่ามนโยบายกฎเกณฑ์
มาตรฐานและเป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สำานักงานปฏิรูปการศึกษา. 
2545: 24) ดังนั้นสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา จึงควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี
วสิยัทัศนใ์นการดำาเนนิงาน รเิริม่ สรา้งสรรค์
บริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน และ
ทีส่ำาคัญจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่การดำาเนนิงาน 
เมือ่รฐัไดม้อบอำานาจและความเปน็อิสระใน
การบรหิารจดัการการศกึษา ทัง้นีจ้ะตอ้งเรง่
พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานให้ดีขึ้น และอยู่ในระดับมาตรฐานที่
ใกล้เคียงกัน ตลอดจนเร่งให้เด็กที่อยู่ในเขต
พื้นที่การศึกษาทุกคน ได้เข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ (เจอืจนัทร ์จงสถติอยู่. 2545, 
อา้งถงึในสำานกังานปฏริปูการศกึษา. 2546: 
362)

กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
หรอืทีน่ยิมเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ กระบวนการ
บรหิารเชงิกลยทุธ ์(strategic management 
process) เปน็กระบวนการบรหิารแบบหนึง่ท่ี
นยิมใชใ้นวงการธุรกจิและแพรเ่ขา้มาในวงการ
ศึกษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic 
analysis) 2) ขั้นตอนการกำาหนดทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ (strategic choice) และ 3) ขั้น
ตอนการนำาแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(strategic 
implementation) (สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน,์ 

2546) ในขณะเดียวกันการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการ
กำาหนดยุทธศาสตร์ การนำายุทธศาสตร์ไป
ปฏบิตัแิละการประเมนิยทุธศาสตรท์ีมุ่ง่เนน้
การบรูณาการหนา้ท่ีทางการจดัการ ซึง่ไดแ้ก ่
การวางแผน การจดัการองคก์าร การนำา และ
การควบคุมประเมินผล จึงต้องมีการพัฒนา
แผนระยะยาวขององค์การบนพ้ืนฐานการ
วเิคราะหโ์อกาสและอปุสรรคจากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มภายนอกและประเมนิจดุแขง็
จุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน การตดัสนิใจวางแผนยทุธศาสตรท์ีด่ี
ตอ้งมองระยะยาว 5 – 10 ป ีและเปน็แผนที่
มุง่การปรบัตวัและเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพแวดล้อมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป 
(David 2000: 2-7) 

การปรับปรุงโครงสร้างองค์การใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาครั้งนี้จำาเป็นต้อง
มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำาผู้บริหาร
การศกึษาอยา่งเปน็ระบบ และจากการศกึษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำาให้ทราบ
วา่การศกึษาเพือ่การพฒันาภาวะผูน้ำาทางการ
ศึกษายงัมีอยูน่อ้ย อกีทัง้ยงัขาดความชัดเจน
ในเชงินโยบายการพัฒนาภาวะผูน้ำาในระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา หากไดม้กีารศกึษาเพือ่ให้
มขีอ้เสนอยทุธศาสตร์การพฒันาภาวะผูน้ำาของ
รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจนแล้วจะ
ทำาใหผู้้เก่ียวข้องในการสง่เสริมและสนบัสนนุ
การพฒันาการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
เกดิประสทิธผิลโดยเนน้ท่ีการแสดงภาวะผูน้ำา
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ของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาสำาคัญเพราะเปน็ผูบ้รหิาร
ที่มีความใกล้ชิดกับงานภาคปฏิบัติของผู้
บริหารระดับล่างมากกว่าผู้บริหารระดับสูง
ขึ้นไป ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
และนำาเสนอยทุธศาสตร์การพัฒนาภาวะผูน้ำา
ของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ได้เลือกศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืซึง่เป็นภมูภิาคท่ีมี
บรบิททางการศึกษาท่ีมสีภาพปัญหาคณุภาพ
การศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ำา
ที่จำาเป็นต้องพัฒนาของรองผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาวะผู้นำาของรองผู้อำานวยการสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำาของรอง
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ
รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 จงัหวดั ประกอบดว้ยเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา 61 เขต จำานวนประชากรการ
วิจัย 526 คน

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง การศกึษาเชงิสำารวจ
ครัง้นีก้ำาหนดจำานวนตามตารางสำาเรจ็รปูของ 
เครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) 
ได้จำานวน 227 คน

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษา แนวคดิ 
ทฤษฎี และแนวนโยบายการศึกษามา ใช้
เป็นพื้นฐานในการสร้างพัฒนายุทธศาสตร์
การพฒันาภาวะผูน้ำาเพือ่กำาหนดประเดน็ ที่
ต้องการศึกษา ดังนี้ 

2.1 การศกึษาเนือ้หาเกีย่วกบัภาวะ
ผูน้ำาประกอบดว้ยการศึกษาทฤษฎคีณุลักษณะ
ผู้นำา (Trait theory) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำา 
(Behavioral Approach) ทฤษฎีภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง (Transformation Lead-
ership Theory) และทฤษฎีภาวะผู้นำาตาม
สถานการณ ์(Situational Approach) และยงั
ไดศ้กึษาถงึการพฒันาภาวะผูน้ำาและบทบาท
อำานาจหน้าทีข่องรองผูอ้ำานวยการสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา แนวคดิและ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ตลอด
ทั้งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ได้
องค์ประกอบภาวะผู้นำาเบื้องต้น 3 องค์
ประกอบคือ บทบาทผู้นำา พฤติกรรมผู้นำา 
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และคุณลักษณะของผู้นำา

2.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาวะผูน้ำา
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา

ระยะที่ 1 การศึกษา และยกร่าง
ยุทธศาสตร์ 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบยทุธศาสตร์

ดำาเนินการ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีใ้ชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยั 
เชิงนโยบาย (Policy research) ซึ่งเป็นการ
ใช ้วธิกีารศกึษาแบบสหวทิยาการ (Interdis-
citlinary approach) เพือ่นำาเสนอยทุธศาสตร์
การพัฒนาภาวะผู้นำาของรองผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยไดแ้บง่การ
วิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาและยกร่าง
ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้ได้
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งการดำาเนิน
งานออกเป็น 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การศึกษา
เอกสารเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผู้นำาเพื่อกำาหนดประเด็นที่ต้องการศึกษา
องค์ประกอบของการพัฒนาขั้นที่ 2 การ
ศกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญเปน็การวเิคราะหง์านใน
ตำาแหนง่รองผูอ้ำานวยการสำานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษา และกำาหนดกรอบ
แนวคดิยทุธศาสตรก์ารพฒันาผูเ้ชีย่วชาญม ี3 
กลุม่ คอืกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนโยบาย กลุม่ผู้
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ/ภาวะผู้นำา และกลุ่ม
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา รวม 9 ท่าน ขั้นที่ 3 การ
ศึกษาสำารวจเป็นการศึกษาความต้องการ
จำาเปน็ในการพฒันา และแนวทางการพฒันา 
ครอบคลมุองคป์ระกอบทีศ่กึษาด้านบทบาท
ผู้นำา พฤติกรรมผู้นำา และคุณลักษณะผู้นำา
ของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาและขั้นที่ 4 การยกร่าง
ยทุธศาสตรเ์ปน็การยกรา่งตามกรอบแนวคดิ
ซึง่ประกอบดว้ยวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้หมาย 
และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระยะที ่2 การตรวจสอบยทุธศาสตร ์
มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อยืนยันการได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีคือมีความเหมาะ
สม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
มีวิธีการดำาเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นคือ

ขัน้ที ่1 การประชมุกลุม่เฉพาะ เปน็การ
จดัประชมุกลุม่รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (Focus group 
discussion) จำานวน 9 คน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเปน็
ไปได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำา
ของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษา ขัน้ท่ี 2 การประชุมประชา
พิจารณ์เป็นการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้มีส่วน



169

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาวะผูน้ำาของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทีส่มบรูณย์ิง่ขึน้ 
และ ขัน้ที ่3 สรปุเปน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ภาวะผูน้ำาของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาระถมศึกษา 

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตลอดการวจิยัเปน็การใชแ้บบ
วเิคราะหข์อ้มลูการศกึษาเอกสาร แบบสมัภาษณ์
เชงิลกึ และแบบสอบถาม ใน ระยะท่ี 1 สว่น
การวิจัยใน ระยะที่ 2 เปน็การใช้แบบบันทึก
การประชุมกลุม่เฉพาะ และแบบสงัเกตและ
จดบันทึกการประชุมประชาพิจารณ์ เครื่อง
มือทั้งหมดดำาเนินการสร้างและพัฒนาผ่าน
การตรวจสอบและยนืยนัความเทีย่งตรงจาก
ผูเ้ชีย่วชาญสว่นแบบสอบถามมคีา่ความเชือ่
มั่น 0.898 สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้วิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปูคำานวณความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบภาวะผูน้ำาทีเ่ปน็ความ
ตอ้งการจำาเป็นท่ีพบจากการศกึษาวเิคราะห์
เอกสาร การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการ
ศึกษาสำารวจ เรียงตามลำาดับองค์ประกอบ
ที่สำาคัญได้แก่ บทบาทผู้นำา พฤติกรรมผู้นำา 
และคุณลักษณะผู้นำาของรองผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาวะผูน้ำา
มีดังต่อไปนี้

2.1 วิสัยทัศน์ 

รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้นำาทางการ
ศึกษาที่มีภาวะผู้นำาด้านบทบาทผู้นำาด้าน
พฤติกรรมผู้นำาและด้านคุณลักษณะผู้นำา มี
มาตรฐานการปฏบิติังานอย่างมปีระสิทธภิาพ 
และกา้วทนัตอ่ความเปลีย่นแปลงในประชาคม
อาเซียนและสังคมโลก

2.2 พันธกิจ 

 2.2.1 ส่งเสริมการสร้างภาวะ
ผู้นำาในระดับองค์การ

 2.2.2 จัดทำาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาวะผูน้ำาเพือ่พัฒนาคณุภาพการ
ศึกษา

 2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาภาวะผู้นำาให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

 2.2.4 พัฒนาศักยภาพของรอง
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาทัง้บทบาทผูน้ำาพฤตกิรรมผูน้ำา 
และคุณลักษณะผู้นำาสู่การบริหารงานอย่าง
มืออาชีพ

 2.2.5 พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเชือ่มโยงกบัเครือขา่ยของเขตพืน้ท่ี
การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

2.3 เป้าหมาย

 2.3.1 รองผู้อำานวยการมีภาวะ
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ผู้นำาทางวิชาการ

 2.3.2 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 2.3.3 ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานมคีวามรูค้วามสามารถอยา่งทัว่ถงึ

 2.3.4 ได้รับการพัฒนาความ
พร้อมสู่ความเป็นสากลและเป็นผู้บริหาร
อย่างมืออาชีพ

 2.3.5 ได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง

2.4 ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านบทบาทผู้นำาได้แก่ การบริหารจัดการ 
การกำาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การเป็น
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นำาทาง
วิชาการวิจัยและพัฒนา การประสานงาน 
การกำากับติดตามและประเมินผล การเป็น
ผู้แทนองค์การ

2.5 ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นพฤตกิรรมผูน้ำาไดแ้ก ่การบรหิารจดัการ
การกำาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การเป็น
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นำาทาง
วิชาการวิจัยและพัฒนา การประสานงาน 
การกำากับติดตามและประเมินผล การเป็น
ผู้แทนองค์การ

2.6 ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นคณุลกัษณะผู้นำาได้แก่ คณุลักษณะผู้นำา
ดา้นวิชาชพี คณุลกัษณะผูน้ำาดา้นการบรหิาร
จดัการ คณุลกัษณะผูน้ำาดา้นบคุลกิภาพ และ

คณุลกัษณะผูน้ำาดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม

อภิปรายผล

1. ผลจากการศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผูน้ำาของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ไดข้อ้คน้พบจาก
การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาสำารวจ ผู้วิจัยได้
กำาหนดองคป์ระกอบภาวะผู้นำาทีจ่ำาเปน็ตอ้ง
ไดร้บัการพฒันา 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ดา้น
บทบาทผู้นำา ด้านพฤติกรรมผู้นำา และด้าน
คณุลกัษณะผูน้ำา ขอ้สรปุนีม้คีวามสอดคลอ้ง
กับกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำา กลุ่ม
ทฤษฎีคุณลักษณะผู้นำา และลักษณะงาน
ทางการศึกษาที่รองผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่เป็นผู้บริหารการศึกษา
ระดบัสูงของเขตพ้ืนที ่ซ่ึงมภีาระงานบรหิารที่
ครอบคลมุทัง้งานบรหิารวชิาการ งานบรหิาร
บุคคล งานบริหารการเงิน และงานบริหาร
ทั่วไป จึงทำาให้ต้องแสดงออกถึงการมีภาวะ
ผู้นำาทางการศึกษารอบด้าน

2. ผลการสรา้งยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ภาวะผู้นำาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกอบดว้ยวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้หมาย และ
ประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาทัง้ 3 ดา้นคอื
ดา้นบทบาทภาวะผูน้ำา ดา้นพฤตกิรรมภาวะ
ผู้นำา และด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำา โดยมี
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความ
เป็นไปไดใ้นการนำาไปปฏบัิติอยูใ่นระดบัมาก 
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ขอ้เสนอยทุธศาสตร์การพัฒนานีเ้กดิขึน้จาก
การใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะจากกลุม่ผู้
เชีย่วชาญ การให้ความเห็นขอ้เสนอแนะจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม การร่วม
ให้ความเห็นในการประชุมกลุ่มเฉพาะของ
กลุม่รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีเ่อง
จำานวน 9 ทา่น ตลอดจนการรับฟงัขอ้มลูจาก
การแสดงความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการพัฒนา จึงทำาให้ข้อเสนอยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ได้จากการวิจัยนี้มีความเหมาะ
สมกบับรบิททางการศกึษาของเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติ อีกทั้งข้อค้น
พบจากการศึกษาโดยวิธีการสำารวจความ
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำาของ
รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา ได้ชี้ให้เห็นว่ามีความต้องการ
จำาเป็นที่จะต้องพัฒนาอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับนำาผลการ
วิจัยไปใช้ 

1.1 ขอ้ค้นพบเกีย่วกบัความตอ้งการ
จำาเปน็ในการพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูน้ำา
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาใน

ภาคตะวันออก เฉียงเหนือจึงควรมีแผนการ
พฒันาเรือ่งยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาวะผูน้ำา
รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา

1.2 สำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานควรมแีผนยทุธศาสตรใ์นการ
พฒันาพฒันาภาวะผูน้ำาของรองผูอ้ำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

1.3 สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีนโยบาย
ในการพัฒนาภาวะผู้นำาของรองผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา 
หรือสร้างนวัตกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำา
ทางการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการ
ศกึษาของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่การพฒันาภาวะผูน้ำาของรองผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ
การในการประยกุตใ์ชย้ทุธศาสตร์การพฒันา
ภาวะผูน้ำาของรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี สังกัด
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A model For Transformational Leadership Development Of  
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสตรี สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ
ที่ 11 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสตรี 
และ 3) ตรวจสอบประสทิธผิลของรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สตรี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ดำาเนินการ 3 ระยะ 
คือ ระยะที่หนึ่งการศึกษารูปแบบ เป็นการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้บริหารสตรีและครูโรงเรียนละ 1 คน ปีการศึกษา 
2556 ในเขตตรวจราชการที่ 11 รวม 186 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระยะท่ีสองการสรา้งและการยนืยันรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บรหิารสตร ีและระยะทีส่ามการนำาไปทดลองใช ้และสรปุผลการทดลองใช ้กลุม่ทดลอง 
เปน็ผูบ้รหิารสตรสีงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนครเขต 1 ปกีารศกึษา 
2556 จำานวน 15 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต ตรวจราชการที ่11 ม ีองคป์ระกอบ
หลกั 6 องคป์ระกอบและม ี14 องคป์ระกอบยอ่ย ดงันีค้อื 1) การมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ ์
ม ี2 องคป์ระกอบยอ่ยคอื การเปน็ตน้แบบนำาทางและความทา้ทายในกระบวนการ 2) การก
ระตุน้ทางปญัญา ม ี2 องค์ประกอบยอ่ย คือการสง่เสรมิสนบัสนนุใหใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ
และกระบวนการบริหารงานและกระบวนการตัดสินใจ 3) การสร้างแรงบันดาลใจ มี 2 องค์
ประกอบยอ่ยคอื การใหค้ำาแนะนำาและสรา้งแรงจงูใจและการใหก้ำาลงัใจสมาชิก 4) การคำานงึ
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี 2 องค์ประกอบย่อยคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการ
ให้คำาปรึกษาและสนับสนุน 5) การพัฒนาตนเอง มี 3 องค์ประกอบย่อยคือ คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสตรี ทักษะสัมพันธ์และการสื่อสาร การอบรมวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ 6) การ
เปน็ผูน้ำาทางวชิาการ ม ี3 องคป์ระกอบยอ่ย คอื การวางแผนพฒันางานวชิาการ การบรหิาร
จัดการหลักสูตร และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดขององค์ประกอบภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี รวมทั้งสิ้น 60 ตัวชี้วัด 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ำาประกอบด้วยหลกัการ วัตถุประสงค ์เนือ้หา กระบวนการ สือ่และแหลง่เรยีนรู ้การวดัผล
และประเมินผล กระบวนการพัฒนา มี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 
ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาดีเด่น ระยะที่ 3 ฝึกปฏิบัติจริง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 18 ชั่วโมง และระยะที่ 4 การนิเทศ กำากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 3) ผลของการตรวจสอบประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
สตรีพบว่า ประสิทธิผลหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสตรีสูงกว่าก่อนการทดลอง แสดงว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารสตรี 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 11 มีประสิทธิผล 

คำาสำาคัญ: รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้นำาผู้บริหารสตรี

Abstract

The purposes of this research were to: 1) investigate components of 
transformational leadership of female administrators under the Office of the Basic 
Education Commission, in the Educational Inspection Region 11, 2) construct 
and develop a model of female administrators’ leadership development, and 3) 
validate the effectiveness index of the developed model. This research employed 
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a Research and Development approach which was performed in three phases: 
Phase I related to a model investigation concerning components of transforma-
tional leadership of female administrators. This phase was investigated through 
documents and literature reviews and in-depth interviews with scholars. A 5-rating 
scale questionnaire was administered to a total of 186 comprising one female 
administrator and one teacher from each school in the Educational Inspection 
Region 11 in the 2013 academic year. The obtained data from the questionnaire 
were analyzed through frequencies, percentage, mean, and standard deviation. 
Phase II Model Establishment and Confirmation involved a model drafting and 
further refinement by the experts. Phase III Model Implementation and Conclusion. 
The samples were 15 female administrators under the Office of Sakon Nakhon 
Primary Educational Service Area 1 in the 2013 academic year. The statistical 
analysis involved percentage, mean and standard deviation. 

The findings were as follows:

1) The components of transformational leadership of female administrators 
under the Office of the Basic Education Commission, in the Educational Inspection 
Region 11 comprised six major components and 14 sub-major components as 
follows: 1) Idealized Influence involved two sub-components: modeling the way, 
and process challenges, 2) Intellectual Stimulation involved promotion and support 
of an application of knowledge and competency into practice, and administration  
and decision making processes, 3) inspirational motivation involved two  
sub-components: advice and inspiration creation, and moral support for members, 
4) Individualized Consideration involved two sub-components: Individualization, 
and mentoring and support, 5) Self Development involved three sub-components: 
characteristics of female administrators, relations and communication skills,  
professional development on research for task improvement, and 6) Instructional  
leadership involved three sub-components: instructional development and  
planning, curriculum management, and innovation and technology development. 
The findings also revealed that there were 60 key indicators of transformational 
leadership of female administrators. 
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2) The developed model comprised principles, objectives, contents,  
procedure, media and learning resources, measurement and evaluation. The  
development process was divided into four stages: Stage I A Two-day workshop, 
Stage II A Best Practice Visit, Stage III An Actual Practice. The six components were 
implemented with a total of 18 hours, three hours a day, three times per week 
for two weeks. Stage IV was related to supervision, monitoring, and assessment.

3) The model had efficiency. As after the model implementation, the 
mean scores of female transformational leadership development at the monitoring  
period was higher than that of the pre-intervention stage and the time of the 
training in actual practice setting. This would conclude that the developed model 
of transformational leadership of female administrators under the Office of the 
Basic Education Commission, in the Educational Inspection Region 11 was  
effective and efficient to be feasible in actual settings.

Keywords: A Model for Transformational, Female Leadership Administrators

บทนำา

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกา
ภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนปรับ
เปลี่ยนจากวิถีชีวิตเดิมการสื่อสารที่รวดเร็ว
และไร้พรมแดนเชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกัน
การแข่งขันในด้านต่างๆจึงทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเกิดการรวมตัวและ
มคีวามรว่มมือกนัเปน็กลุม่หรอืเปน็พนัธมิตร
เพือ่ร่วมแสวงหาประโยชนร์ว่มกนัและเปน็การ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทกุสงัคม
ในโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผลกระ
ทบที่ไม่ได้นำามาซึ่งโอกาสเพียงอย่างเดียว
แตย่งันำาพาความเสีย่งตา่งๆตามมาดว้ยเช่น

โอกาสทีจ่ะทำาใหเ้ศรษฐกจิของประเทศเตบิโต
ขึน้มมีาตรฐานชวีติทีเ่พิม่ขึน้ในขณะเดยีวกนั
กระแสโลกาภิวัตน์ก็ทำาให้เกิดการฉกฉวย
ประโยชน์ได้มากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะประเทศท่ี
มีความพร้อมทางด้านต้นทุนมากกว่าทำาให้
เกดิช่องวา่งของความไมเ่ท่าเทียมกนัระหวา่ง
ประเทศที่ร่ำารวยกับประเทศที่ยากจนและ
ระหวา่งคนรวยกบัคนจนจะมชีอ่งวา่งมากขึน้
ซึง่ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัปญัหาทีท่า้ทาย
ทีจ่ะกา้วกระโดดใหท้นักบักระแสโลกาภวิตัน์
อาจมผีลกระทบตอ่ศกัยภาพของคนชมุชนทอ้ง
ถิน่ทรัพยากรสิง่แวดลอ้มและประเทศชาติเปน็
อยา่งมากดงัน้ันเพือ่ให้เกิดการพฒันาประเทศ
อย่างยั่งยืนจึงจำาเป็นต้องมีกลไกรองรับและ
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เสรมิสรา้งศกัยภาพของประเทศใหพ้รอ้มรับ
ตอ่บรบิทของการเปลีย่นแปลงทีจ่ะทวคีวาม
รุนแรงและซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน  ผู้บริหาร
ในฐานะผูน้ำาจะต้องใหค้วามสำาคญักบัภาวะ
ผู้นำาสร้างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
ขึ้นในตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
กล้าคิด กล้าทำา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อ
ผลกัดันใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายในสถาน
ศึกษา (อุดม สิงโตทอง, 2550: 3) ภาวะ
ผู้นำา (leadership) มีความสำาคัญมากกว่า
การจดัการ (Management) สถานศกึษาจงึ
จำาเป็นตอ้งอาศยัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ที่เหมาะสมกับวิวัฒนาการของโลกเพื่อ
สามารถนำาองค์การสู่การเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างย่ังยืน (Sustainable 
competitiveness) และมีประสิทธิผลทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต (สมคิด สกุลสถาปัตย์. 
2552: 1) 

สภาพสงัคมเปดิโอกาสใหส้ตรเีข้ามา
มีบทบาทและเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาตแิตส่งัคมไดก้ำาหนดตำาแหน่งผูน้ำา
ทางการศกึษาเปน็ตำาแหนง่ทีส่งวนไวส้ำาหรบั
เพศชาย อาจเนื่องมาจากพื้นฐานทางด้าน
สรีระที่แตกต่างกัน พื้นฐานความเชื่อทาง
วัฒนธรรมปทัสฐานทางสังคม หรือจากการ
แบง่งานกนัทำาระหว่างเพศภายในครอบครวั 
ซึง่บทบาททางเพศทีส่งัคมกำาหนดดงักลา่วสง่
ผลกระทบต่อการกำาหนดตำาแหน่งในสังคม
โดยปริยาย(วรรณดี เกตแก้ว, 2552: 2) 
Coleman ( 2003: 40-41) ได้ให้แนวคิด
วา่คณุลกัษณะทีป่รากฏเดน่ชดัของผูน้ำาสตรี

คอืภาวะผูน้ำาแบบรว่มมอื โดยไดศ้กึษาเกีย่ว
กับภาวะผู้นำาและรูปแบบการบริหารจัดการ
ของครใูหญส่ตรรีะดบัมธัยมศกึษาในประเทศ
องักฤษและเวลส ์จำานวน 670 คนและสรปุได้
วา่ครใูหญส่ตรสีว่นใหญใ่ชร้ปูแบบการบรหิาร
จัดการแบบร่วมมือและแบบมุ่งคน

เขตตรวจราชการที ่11 ประกอบดว้ย 
จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหารและจงัหวดั
สกลนคร มีโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในปีการศึกษา 
2556 จำานวน 1,242 โรงเรยีน โรงเรยีนทีม่ผีู้
บรหิารเปน็ผูบ้รหิารสตร ีจำานวน 95 โรงเรยีน 
คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของจำานวนผู้บริหาร
ทัง้หมด ในสงักดัสำานกังานการศกึษาขัน้พ้ืน
ฐานเขตตรวจราชการที ่11 ซึง่เปน็เขตตรวจ
ราชการของโรงเรียนที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่ ทำาให้
ผูว้จิยัสนใจศกึษาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสตร ีในสังกดัสำานกังานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 11 เพื่อเป็น
แนวทาง ในการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องงานวิจัยในการพัฒนารูปแบบไม่
ปรากฏมากนักจากความสำาคัญดังกล่าวจึง
ดำาเนินการวิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสตรี
เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาแกผู่บ้รหิารสตร ีใหม้ี
ขวญักำาลงัใจในการทำางานรว่มกนั นำาไปชว่ย
เสรมิสรา้งทกัษะการบรหิารของผูบ้รหิารสตร ี
เกดิการพฒันาทกัษะความรว่มมอืกนัทำางาน
อยา่งสรา้งสรรค ์สง่ผลใหก้ารบรหิารและการ
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จัดการในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง ก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง มีคุณภาพ เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพ
การบริหารของผู้บริหารสตรีตามความคาด
หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เขตตรวจราชการที่ 11

2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสตรี สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจราชการที ่11

3. เพือ่ตรวจสอบประสทิธผิลของรปู
แบบการพัฒนาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของ
ผูบ้ริหารสตร ีสงักดัสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐานเขตตรวจราชการที ่11

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย ศึกษาและ
วเิคราะหแ์นวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัเกีย่วกบั
ภาวะผูน้ำาและภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของ
นกัวชิาการและนกัการศกึษาหลายคนตลอด
จน ได้ศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบ ซึ่ง
ได้ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย ดังต่อไปนี้

1.1 ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้

บรหิารสตร ีประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงันี้

 1.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ( Idealized Influence: II )

 1.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration Motivation: IM)

 1.1.3 การกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation: IS)  

 1.1.4 การคำานึงถึงความเป็น
ปจัเจกบคุคล (Individualized Consideration:IC) 

 1.1.5 การพัฒนาตนเอง (Self 
Development: SD)

 1.1.6 การเป็นผู้นำาทางด้าน
วิชาการ (Instructional Leadership:IL)

1.2 รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ในโรงเรียน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบ ดังนี้

 1.2.1 หลักการของรูปแบบ  

 1.2.2 วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ

 1.2.3 เนื้อหาของรูปแบบ

 1.2.3.1 การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์

 1.2.3.2 การกระตุน้ทางปัญญา

 1.2.3.3 การสรา้งแรงบันดาลใจ

 1.2.3.4 การคำานงึถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล

 1.2.3.5 การพัฒนาตนเอง
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 1.2.3.6 การเป็นผู้นำาทางวชิาการ

1.3 กระบวนการของรูปแบบ

 1.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 1.3.2 ศกึษาดูงานโรงเรียนดีเด่น

 1.3.3 ฝึกปฏิบัติจริง

 1.3.4 ติดตามผลการพัฒนา 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั
รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสตรี สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจ
ราชการที่ 11 ประกอบด้วย

2.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
ประชากรการวิจัยเชิงสำารวจเพื่อหาข้อมูล
ประกอบการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสตรี และครูสายผู้สอนใน
โรงเรียนท่ีมีผู้บริหารสตรี สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการ
ศึกษา 2556 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร จำานวน 379 
คน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษานครพนม จำานวน 331 คน และสังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มกุดาหาร จำานวน 80 คน รวมทัง้สิน้ 883 คน 

2.2 กลุม่ตวัอยา่งในขัน้ตอนการวจิยั
เชิงสำารวจ 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นขัน้ตอนการวจิยั

เชงิสำารวจ ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสตรแีละครวูชิาการ
โรงเรียนละ 1 คนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนครทั้ง 3 เขต 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม ทั้ง 2 เขต และสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปี
การศึกษา 2556 จำานวน 186 คน ในการ
กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งใชต้ารางของ 
Krejcie and Morgan สถานศึกษาที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2.3 กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง

กลุม่ตวัอยา่งในการทดลองใชร้ปูแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บริหารสตรี สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตตรวจราชการท่ี 
11 ได้แก่ ผู้บริหารสตรีสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
จำานวน 15 คน

3. ระยะเวลาการดำาเนินการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีแ้บง่ออกเปน็ 3 ระยะ 
ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสตรี
ในชว่งเดอืน ตลุาคม 2554 – ตลุาคม 2555

ระยะที ่2 การออกแบบและการยนืยนั
รปูแบบการพฒันาในชว่งเดอืน พฤศจกิายน 
2555-กรกฎาคม 2556 

ระยะที ่3 การนำารปูแบบการพฒันา
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ไปทดลองใช ้และสรปุผลการทดลอง ดำาเนนิ
การในชว่งเดอืนสงิหาคม 2556 – กนัยายน 
2556

วิธีดำาเนินการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัยระยะที่ 1 การ
ศึกษารูปแบบ

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย

1. การวิเคราะห์เอกสาร และงาน
วจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง (Document Analysis) การ
ศกึษาขอ้มลูพ้ืนฐาน กำาหนดกรอบแนวคดิใน
การวจิยั ประกอบดว้ย ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง บทบาทภาวะ
ผูน้ำา ภาวะผูน้ำาสตรี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสตรี 

2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์
ประกอบการพฒันาภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสตรี ใหผู้เ้ชีย่วชาญจำานวน 7 คน 
ประเมินแบบทดสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบใน
แบบสอบถามและนำาไปปรบัปรงุความเหมาะ
สมตามข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 

1. นำาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2. เก็บข้อมูลในระยะที่ 1

วิธีดำาเนินการวิจัยระยะที่ 2 สร้าง
และยืนยันรูปแบบ 

ขัน้ตอนที ่3 นำาขอ้มูลทีไ่ดจ้ากระยะ
ที ่1 มาเปน็กรอบแนวทางในการรา่งรปูแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บรหิารสตร ีจัดทำาคู่มือและเอกสารประกอบ
เพ่ือเปน็แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างรูปแบบและคู่มือ
การพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บริหารสตรี ทั้ง 6 ด้าน ยืนยันความเหมาะ
สมของรปูแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 9 คน 
หลังจากนั้นนำาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงรูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสตรี

วิธีดำาเนินการวิจัยระยะที่ 3 

การทดลองใช้ 

ขัน้ตอนที ่5 นำารปูแบบทีไ่ดไ้ปทดลอง
ใช้กับผู้บริหารสตรี ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
1 จำานวน 15 โรงเรียน

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการใช้รูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บริหารสตรี ที่ได้จากการทดลองใช้ แล้วนำา
มาเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย

จากการวจิยัเรือ่งรปูแบบการพฒันา
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ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสตรี 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน เขตตรวจราชการที ่11 ครัง้นี ้พบวา่

1) องค์ประกอบของภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสตรสีงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 11 มี องค์ประกอบหลัก 6 
องค์ประกอบและมี 14 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้คือ 1)การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
มี 2 องค์ประกอบย่อยคือ การเป็นต้นแบบ
นำาทางและความท้าทายในกระบวนการ 2) 
การกระตุ้นทางปัญญา มี 2 องค์ประกอบ
ย่อยคือการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ความรู้
ความสามารถและกระบวนการบริหารงาน
และกระบวนการตัดสินใจ 3) การสร้างแรง
บันดาลใจมี 2 องค์ประกอบย่อยคือ การ
ให้คำาแนะนำาและสร้างแรงจูงใจและการให้
กำาลังใจสมาชิก 4) การคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มี 2 องค์ประกอบย่อยคือ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการให้คำา
ปรึกษาและสนับสนุน 5) การพัฒนาตนเอง 
มี 3 องค์ประกอบย่อยคือ คุณลักษณะของ
ผูบ้รหิารสตร ีทกัษะสมัพนัธแ์ละการสือ่สาร 
การอบรมวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ 6) การ
เป็นผู้นำาทางวิชาการ มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย คือ การวางแผนพัฒนางานวิชาการ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มีตวัชีวั้ดขององคป์ระกอบภาวะผูน้ำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี รวมท้ัง
สิ้น 60 ตัวชี้วัด

2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา 
ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถปุระสงค ์เนือ้หา 
กระบวนการของรปูแบบ สือ่และแหลง่เรยีน
รู้ การวัดผลและประเมินผล

3) ผลการใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสตร ีสงักดั
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
เขตตรวจราชการที ่11 โดยเมือ่นำารูปแบบการ
พฒันาและเอกสารประกอบการพฒันาภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสตร ีท้ัง 6 
ชุด ไปทดลองใช้ในโรงเรยีนผูบ้รหิารสตร ีสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 
1 จำานวน 15 โรงเรียน โดยทำาการประเมิน
การทดลองใชท้ัง้ 6 ดา้น ผูป้ระเมนิประกอบ
ดว้ย ผูบ้รหิารสถานศึกษาประเมนิตนเอง ครู
แตล่ะโรงเรยีน ประเมนิผูบ้รหิารทัง้ 15 รวม
ผูป้ระเมนิทั้งสิน้เป็น 177 คน ประเมินใน 3 
ระยะ คอื ประเมนิกอ่นการทดลอง ประเมนิ
ระหว่างทดลอง โดยประเมินหลังสิ้นสุดการ
ฝึกปฏิบัติจริง และประเมินหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบ 1 สัปดาห์ 

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสตรี สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจราชการที ่11 
มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี มี 6 
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องค์ประกอบ คือ 1)การมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ ์2)การกระตุน้ทางปัญญา 3)การ
สรา้งแรงบนัดาลใจ 4)การคำานงึถงึความเปน็
ปจัเจกบคุคล 5)การพฒันาตนเองและ6) การ
เป็นผู้นำาทางวิชาการ 

จากผลการวิจยัอธบิายไดว่้า พฤตกิรรม
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสตร ีตอ้งมกีารพฒันา
เพือ่การเปล่ียนแปลงทีด่ขีึน้ คือดา้นการเปน็
ผู้นำาทางวิชาการควรได้รับการพัฒนามาก
ที่สุด และรองลงมาคือการสร้างแรงบันดาล
ใจ จากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒิุ จำานวน 5 
คน พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำาทั้ง 6 
ดา้น มคีวามสำาคัญทุกดา้น ควรมกีารพัฒนา
ไปพร้อมๆกัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็น
ว่า ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนไป สตรีมี
การศึกษามากขึ้น สังคมเปิดโอกาสให้สตรี
ได้พัฒนาตนเอง จนทำาให้สตรีได้มีบทบาท
ในสังคมและเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาต ิจะเหน็ไดว้า่ในภาวะปจัจบุนัสตรี
มตีำาแหนง่เปน็ผู้บรหิาร เปน็ผู้นำามากขึน้ได้รบั
การยกยอ่งใหด้ำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารในดา้น
การศกึษาของประเทศมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์ (2549: 3) ที่
กล่าวว่าในอดีตบุรุษจะมีโอกาสครอบครอง
ตำาแหน่งการบริหารการจัดการและการเป็น
ผู้นำามากว่าสตรีอยู่ในระดับมาก ส่วนกัลยา 
กิตติธาดากุล (2544: 108-109) ได้ศึกษา
การยอมรับบทบาทของผู้นำาสตรีด้านการ
ปฏบิตังิานในองค์การราชการจังหวัดขอนแก่น 
พบว่าปจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบั
บทบาทของผู้นำาสตรีด้านการปฏิบัติงาน 

ที่มีระดับนัยสำาคัญที่ 0.05 ได้แก่วุฒิการ
ศกึษาสงูสดุ การขดัเกลาบทบาททางเพศใน
ครอบครวัและองคก์าร และการสนบัสนนุทาง
สังคมด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ประวิตร โหรา (2551: 88-89) ได้
ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารผู้หญิงตาม
ทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชมงคล
รตันโกสนิทร ์พบวา่คณุลกัษณะผูน้ำาแบบมุง่
คน คณุลกัษณะผูน้ำาแบบมุง่งาน คณุลกัษณะ
ผูน้ำาแบบเปลีย่นแปลง และคุณลกัษณะผูน้ำา
ที่มีความสามารถพิเศษของผู้บริหารผู้หญิง
ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวทิยาลยั
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความคิด
เห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำาของผู้บริหารผู้
หญงิของบคุลากรเพศชายและเพศหญงิ ตาม
คุณลักษณะผู้นำา 4 แบบ พบว่า ทุกด้านมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
เขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบด้วย หลัก
การ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 
กระบวนการพฒันาประกอบดว้ย การอบรม
เชงิปฏบิตักิาร การศกึษาดงูาน การฝกึปฏบิตัิ
จรงิ และการตดิตามผล การดำาเนนิการแบง่
เป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติ
การ 2 วัน กำาหนดเป็นกิจกรรม คือ สำารวจ
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พฤติกรรมภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง จำานวน 
6 ดา้น ทดสอบกอ่นรบัการฝกึอบรม การฝกึ
อบรม ระยะที ่2 ศกึษาดงูานสถานศกึษาดเีดน่ 
เพือ่ศกึษาและวเิคราะห ์ขอ้ควรนำาไปประยกุต์
ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสตรีของโรงเรียนต้นแบบ และ
วิธีนำาไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตน ระยะ
ที ่3 เปน็ระยะการทดลองฝกึปฏบิตัจิรงิ เปน็
กจิกรรมการพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสตรีเป็นรายสัปดาห์ จำานวน 2 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
เป็นเวลา 18 ชั่วโมง โดยใช้คู่มือการพัฒนา
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสตรี 
เนือ้หาของรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี มีทั้งหมด
จำานวน 6 ชุด คือ เอกสารประกอบการใช้
ชดุพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 1 เลม่ 
พรอ้มดว้ยเอกสารชดุการพฒันาภาวะผูน้ำา 6 
ชุด ได้แก่ เอกสารประกอบการพัฒนาชุดที่ 
1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เอกสาร
ประกอบการพัฒนาชุดที่ 2 การกระตุ้นทาง
ปัญญา เอกสารประกอบ การพัฒนาชุดที่ 
3 การสร้างแรงบันดาลใจ เอกสารประกอบ
การพัฒนาชุดท่ี 4 การคำานึงถึงความเป็น
ปจัเจกบคุคล เอกสารประกอบการพฒันาชดุ
ที ่5 การพัฒนาตนเอง และเอกสารประกอบ
การพัฒนาชุดที่ 6 การเป็นผู้นำาทางวิชาการ 
ระยะที่ 4 ระยะติดตามผลการพัฒนาภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสตร ีการที่
ผลการวจิยัเปน็เชน่นี ้อาจเปน็เพราะวา่ การ
บรหิารจดัการในโรงเรยีนเพือ่ใหป้ระสบความ

สำาเรจ็ไดน้ัน้ จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการฝกึฝน ฝกึ
ปฏิบัติจริง อบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้เกิดทักษะความรู้ ความสามารถในด้าน
ตา่งๆ จงึจะทำาใหโ้รงเรยีนประสบความสำาเรจ็ 
เพื่อนำาความรู้ไปใช้ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้
บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ต้องได้รับ
การฝึกฝนด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลาก
หลายจงึจะทำาใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาประถม
ศกึษาเกดิแนวคดิ วธิกีาร และความตระหนกั
ถึงความสำาคัญในใช้กระบวนการภาวะผู้นำา 
และผูบ้รหิารจะตอ้งพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kampel (2006) 
ไดเ้สนอแนวคดิการใชร้ะบบพีเ่ล้ียง การสร้าง
เครอืขา่ย และการเขา้รว่มโปรแกรมฝกึอบรม
แบบก้าวหน้า สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
งานวิจัยของ Yates (2005) ที่ได้เสนอแนะ
ว่าระบบพี่เลี้ยง การสร้างเครือข่าย เป็นสิ่ง
จำาเป็นซึ่งควรส่งเสริมและดำาเนินการอย่าง
ตอ่เนือ่งเพือ่ใหส้ตรคีงอยูใ่นตำาแหนง่ผูน้ำาได้
ต่อไป และสอดคล้องกับ วรรณดี เกตแก้ว 
(2552:62-63) ทีพ่บวา่ระบบพีเ่ลีย้งวา่เปน็
วิธีการหนึ่งในการพัฒนาตนเองทั้งด้านส่วน
ตวัและดา้นวชิาชพีของผูน้ำาสตรทีางการศกึษา 
โดยการ มีผูมี้ประสบการณแ์ละมีความสำาเรจ็
สงูสงัเกตการณ์ทำางานและให้ขอ้มลูยอ้นกลบั 
ให้คำาแนะนำา คำาช้ีแนะ คำาปรกึษา ความช่วย
เหลอืเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชีพรวมถงึการมี
ผูมี้ประสบการณแ์ละมีความสำาเร็จสูงเปน็แม่
แบบ ซ่ึงการสรา้งความสมัพนัธใ์นลกัษณะดัง
กลา่วนอกจากจะชว่ยใหผู้ไ้ดร้บัการชว่ยเหลอื
ไดพ้ฒันาตนเองแลว้ ยงัชว่ยใหพ้ีเ่ลีย้งในการ
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พฒันาตนเองไดอ้กีแลว้ แตส่ิง่สำาคญัประการ
หนึ่งคือ การจับคู่ที่เหมาะสมระหว่างผู้นำาที่
มีประสบการณ์หรือพี่เลี้ยงกับผู้ที่ต้องการ
ความชว่ยเหลือซ่ึงจะทำาให้การมส่ีวนรว่มใน
ความสมัพนัธด์งักลา่วเปน็ไปดว้ยความเตม็ใจ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อ
พัฒนาตนเองซึ่งกันและกันให้ได้ผลดีที่สุด

3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสตรี 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 11 โดยเมื่อ
นำารูปแบบและคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีทั้ง 6 ชุด 
ทดลองใช้ในโรงเรียนผู้บริหารสตรี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 
1 จำานวน 15 โรงเรียน โดยทำาการประเมิน
การทดลองใชท้ัง้ 6 ดา้น ผู้ประเมินประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินตนเอง 
ครูในโรงเรียนประเมินผู้บริหาร จาก 15 
โรงเรียน รวมเป็น 177 คน ประเมินใน 3 
ระยะ คอื ประเมนิกอ่นการทดลอง ประเมนิ
ระหว่างทดลอง โดยประเมินหลังสิ้นสุดการ
ฝึกปฏิบัติจริง และประเมินหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบ 1 สัปดาห์ พบว่า

ระยะที ่1 กอ่นการทดลองใชร้ปูแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บรหิารสตร ีพบวา่ ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสตรี โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 3 ด้าน 
คอื การสรา้งแรงบนัดาลใจ การคำานงึถงึความ
เปน็ปจัเจกบคุคล การพฒันาตนเอง และดา้น

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ ์การทีผ่ลการวจิยัเปน็เชน่นีอ้าจเปน็
เพราะวา่ ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสตร ีซึง่ Heller 
(1982) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงก็สามารถเป็น
ผู้นำาทางการบรหิารไดเ้ชน่เดยีวกับผู้ชาย แตมี่
ลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัตามธรรมชาตขิองเพศ 
คือ ผู้ชายจะเป็นผู้ห่างเหินผู้ใต้บังคับบัญชา 
ไม่มีความละเอียดลึกซึ้งในการแก้ปัญหาให้
ตรงจุด แต่จะยึดมั่นอยู่กับนโยบายและการ
พรรณนางานตลอดจนเปน็คนเกบ็ความรูส้กึ
ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเข้าไมถ่งึ ผูห้ญิงจะมคีวาม
เข้าใจและสนใจเข้าถงึจติใจผู้ใตบ้งัคับบญัชา
ใกลช้ดิกวา่ผูช้าย ผูห้ญงิจะมคีวามเปน็กนัเอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การติดต่อสื่อสาร
จะทำาได้ทั้งสองทาง ไม่ถือยศถือตำาแหน่ง
เหมือนผู้ชาย ผู้หญิงจะมีความเป็นระเบียบ
และตรงตอ่เวลา ซึง่สำาคญัและจำาเปน็ในการ
ปฏบิตังิานขององคก์าร สว่นดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ต่ำาท่ีสุดคือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้
บรหิารสตรี คอื การเผชิญกบัปญัหาเชงิซอ้น
ในการทำางาน สอดคล้องกับข้อค้นพบจาก
งานวิจัยของ Oplatka (2006: 613) ที่พบ
ปญัหาอปุสรรคตอ่การประสบความสำาเรจ็ใน
อาชีพของสตรี ประการหนึ่งคือการมีภาระ
งานที่บ้านมากเกินไป ภาระส่วนตัวที่บ้าน
ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก สอดคล้องกับ 
ฉันทวรรณ ยงค์ประเดิม (2545:39-40) 
ซึง่กลา่วในทำานองเดยีวกนัวา่ ถงึแม้สตรตีอ้ง
ออกทำางานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว



185

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

แตภ่าระความรบัผดิชอบพืน้ฐานของสตรใีน
การทำาหน้าที่เป็นแม่บ้านและการดูแลเด็กก็
ไม่ได้ลดลง เป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่เป็น
ตวักดีกนัไมใ่ห้สตรีเข้าสูต่ำาแหน่งบริหารงาน
ในองค์กร เนื่องจากตำาแหน่งการบริหารนั้น
มุ่งเน้นการทุ่มเทเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่
และการฝกึฝนอบรมเปน็จำานวนมาก จงึเปน็
อุปสรรคกีดขวางสตรีซึ่งมีภาระงานประจำา
ที่ขัดแย้งกันระหว่างงานในหน้าที่กับงานใน
ครอบครัวได้

ระยะที ่2 ระหวา่งการทดลอง พบวา่ 
ภาวะผูน้ำาทางการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาตนเอง และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์การทีผ่ลการวจิยัเปน็เชน่นีอ้าจเปน็
เพราะว่า ในระหว่างที่ทำาการทดลอง ได้รับ
ความรู้ และการฝกึปฏบิตัจิรงิจากกระบวนการ
พฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง ทำาให้เกดิ
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ เทคนิคใน
การบริหารภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้าน
การพัฒนาตนเองเพิม่มากขึน้ ทำาใหเ้กดิความ
ตระหนัก นำาแนวคิดและทฤษฎีไปประยุกต์
ในหนว่ยงานทีเ่ปน็สถานศกึษาของตนได ้ซึง่ 
Pedler (1988:19) กล่าวว่า การที่บุคคล
รเิริม่ในการจดัการและใชท้รพัยากรทีจ่ำาเปน็
ในการสนบัสนุนการเรยีนรูส่้วนบุคคลและการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีของตน ความตอ้งการ
ดงักลา่วมคีวามสำาคญัทีจ่ะนำาไปเชือ่มโยงกบั
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และ Delf 
& Smith (2007:495) ได้กล่าวในทำานอง

เดยีวกนัว่า การพฒันาตนเองเปน็วิธหีนึง่ในการ
ปรบัปรงุประสทิธผิลของผู้บรหิาร เปน็ปจัจยั
หนึง่ทีม่คีวามสำาคญัมากทีส่ดุทีม่อิีทธพิลตอ่
ความสำาเรจ็ในกจิกรรมการพฒันาการบรหิาร
จดัการ การพัฒนาตนเองเปน็วธิกีารทีบุ่คคล
เหน็โอกาสการพฒันาอยูร่อบตวัและรูจ้กัหา
ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นการพัฒนา
ตนเองเป็นการเรียนรู้ภาวะผู้นำาสำาหรับผู้นำา 
เพื่อพัฒนาความสามารถของการบริหาร
องค์การทำาได้หลายวิธี จากการศึกษาภาวะ
ผู้นำาสตรี ที่ใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง
ของผู้บริหารสตรี เพื่อประสบความสำาเร็จ
ในอาชีพของตน 

ระยะท่ี 3 หลังการทดลอง พบว่า 
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสตรี
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ดา้นทีม่คีา่เฉล่ีย
สูงสุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การกระตุ้
นทางปัญญา การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ 
อาจเปน็เพราะวา่ ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสตรี ในช่วงระยะติดตามผลนี้ 
เป็นช่วงที่มีการทบทวน มีการวางแผน การ
จดัเรียงระบบการบริหารงานตามรูปแบบและ
วธิกีารทีไ่ดฝ้กึปฏบิตัจิรงิ ทำาใหเ้กดิแนวคดิที่
ชัดเจน และได้นำาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
มปีระสทิธผิล สง่ผลใหค้า่เฉลีย่ในระยะนีอ้ยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ บุญโสม ดีเลิศ (2550) ได้ศึกษา
ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า 1) ผู้บริหาร
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สถานศกึษามภีาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมพีจิารณาเปน็
รายดา้น ปรากฏผลวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 
โดยมีภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูงสุด คือ ด้านการ
สรา้งแรงบันดาลใจ รองลงมาไดแ้ก ่ดา้นการ
คำานงึถงึปจัเจกบคุคล ดา้นการมอีทิธพิลอยา่ง
มอีดุมการณ ์และดา้นการกระตุน้ทางปญัญา
ตามลำาดบั 2) ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำา
การเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
หวัหนา้งานวชิาการและครผููส้อนมภีาวะผูน้ำา
การเปลีย่นแปลงโดยภาพรวมเปน็รายดา้น 4 
ดา้น แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ.05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่สอน
ในโรงเรียนต่างประเภทกันและอยู่ในสถาน
ศึกษาขนาดต่างกันรับรู้ถึงการมีภาวะผู้นำา
เปล่ียนแปลงโดยภาพรวมและรายด้าน 4 
ดา้น แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดบั.05 และดสุติ สมศร ี(2551) ไดศ้กึษา
การพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บรหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ 
1) โดยภาพรวมผูบ้รหิารมรีะดบัการปฏบิตัอิยู่
ในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายด้านทุก
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรยีงลำาดบัจากดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากไปหานอ้ย 
คอืดา้นการกระตุน้ทางปญัญา รองลงมาคอื 
ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ ์ดา้นการ
สรา้งแรงบนัดาลใจและดา้นการคำานงึถงึความ
เป็นปัจเจกบุคคล ตามลำาดับ 2) ผู้บริหาร

สถานศึกษาด้านความรู้ ความเขา้ใจของการ
บริหารในเรื่อง ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมการบริหารโดยใช้ภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลง ในภาระงานทีส่ำาคญั ในวง
รอบที ่1 พบวา่ผูบ้รหิารมพีฤตกิรรมระหวา่ง
การฝึกอบรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ด้านการเตรียมตัวกอ่นเขา้รับการอบรมและ
ด้านการทำางานทีไ่ด้รบัมอบหมายมพีฤตกิรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมขณะฝึกอบรม ด้านความสนใจ
ศึกษาเพิ่มเติมและด้านความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาการฝึกอบรม มีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผลการทดสอบหลังการฝึก
อบรมโดยรวม ร้อยละ 91.42 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ส่วนวงรอบที่ 2 ผู้บริหารได้
นำาความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝกึอบรมไปปฏบิตัิใน
สถานศกึษาและระหวา่งการดำาเนนิการไดม้ี
การนิเทศทั้งภายในกลุ่มและภายนอกจาก
กลุ่มผู้ร่วมวิจัย พบว่า ผู้บริหารสามารถนำา
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในสถานศกึษาอยา่งหลากหลายทัง้ดา้นการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นการบรหิาร
งานวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
การพัฒนาสือ่นวตักรรมรวมทัง้นำาภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 3) 
ดา้นเจตคตแิละดา้นความพงึพอใจของผูร้ว่ม
งานที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านระดับความมีภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา หลัง
การพฒันาสงูกวา่กอ่นการพฒันา อยา่งมนียั
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และสถานศกึษา
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มีผลงานการบริหารที่ดีร้อยละ 94.00

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะ
ผู้นำาทางการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 
ประกอบดว้ย การมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ ์
การกระตุน้ทางปญัญา การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การคำานงึถงึปัจเจกบคุคล การพฒันาตนเอง 
และการเป็นผู้นำาทางวิชาการ ผู้บริหารหรือ
ผู้นำาองค์กร สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ ภาวะผูน้ำา
การเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสตรี ประกอบ
ด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การก
ระตุ้นทางปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ 
การคำานงึถงึปัจเจกบคุคล การพฒันาตนเอง 
และการเป็นผู้นำาทางวิชาการ ส่งผลต่อการ
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ไม่
ว่าจะเป็นผู้บริหารบุรุษหรือสตรี สามารถ
นำาไปพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังนั้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา หรือ สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาเกี่ยวภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
6 ด้าน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาประถม
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาประถมศึกษามีการพัฒนาด้านภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้น จะส่ง

ผลให้การบริหารจัดการศึกษาประสบความ
สำาเร็จยิ่งขึ้น

1.3 การพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ควรส่งเสริมให้มี
หนว่ยงานหลกัรบัผดิชอบดำาเนนิการเพือ่ใหผู้้
บริหารมีความตระหนัก เห็นถึงความสำาคัญ 
และมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

1.4 การพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร เป็นเรื่องสำาคัญที่
ผู้บรหิาร ควรตระหนกัและใหค้วามสำาคญัให้
เกิดกระบวนการนำาไปใช้ และควรใช้รูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บริหารสตรีและวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้บริหารเกิดองค์ความรู้ มีทักษะ 
เทคนิคในการบริหารจัดการศึกษา เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำาหนด

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรดำาเนินการวิจัยรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสตรี ในเขตตรวจราชการอื่น หรือ
ศึกษาในระดับภาค หรือระดับประเทศ เพื่อ
นำาข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกัน หากมีความแตก
ต่างจะได้พิจารณาถึงสาเหตุที่แตกต่าง ถ้า
มีความเหมือนกันจะได้เป็นเครื่องยืนยันข้อ
ค้นพบ ซึ่งจะทำาให้ข้อค้นพบที่ได้มีความน่า
เชื่อถือยิ่งขึ้น 

2.2 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบใน
ประเด็นเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนประถม
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ศึกษาของรัฐกับโรงเรียนประถมศึกษาของ
เอกชน เพ่ือนำาขอ้คน้พบทีม่าพฒันาหนว่ยงาน
ของตน และนำาสูก่ารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ

2.3 ควรศึกษาภาวะผู้นำาด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันารูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิ
บาลในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและตรวจ
สอบความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็นสองตอนคือ
ตอนทีห่น่ึงเปน็การสรา้งรปูแบบการบรหิารงานบคุคลในสีด่า้นคอื 1)การวางแผนกำาลงัคน 2)
การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 3)การพฒันาบุคลากร และ4)การบำารงุรกัษา ตามหลักธรรมาภิ
บาลในหกหลกัคอื 1)หลกันติธิรรม 2)หลกัคณุธรรม 3)หลกัความโปรง่ใส 4)หลกัความรบัผดิ
ชอบตรวจสอบได ้5)หลกัการมสีว่นรว่ม และ6)หลักความคุม้คา่ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย และ
ตอนทีส่องเป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรปูแบบดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัอนัดบัสอง ผูเ้ชีย่วชาญสำาหรบัการตอบแบบสอบถามเทคนคิเดลฟายเปน็ผูท้รงคณุวฒุิ
ทางการศึกษา 15 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำานวน 210 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่น (α) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย (Range) ค่าควอร์ไทล์ (quartile Range) ค่าพิสัยค่าควอร์
ไทล์ (Interquartile Range) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลใน
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่งการปฏบิตัอิยูใ่น
ระดับมากที่สุด 2)รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 775.96 ค่า df = 713 ค่า P = 0.051 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 ถือว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สอดคล้องกับค่า RMSEA = 0.02 มีค่าเข้าใกล้ 0 จึงเป็นค่าที่ดี ค่า GFI = 0.88 ค่า AGFI 
= 0.78 ถือว่าเป็นค่าที่ใช้ได้ และ CFI = 1.00 ถือเป็นค่าที่ดี

คำาสำาคัญ: รูปแบบ, การบริหารงานบุคคล, หลักธรรมาภิบาล, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

Abstract

The purposes of this research where to develop the personnel administration 
model as of the good governance principles in educational service area offices in 
the bottom part of Northeast, and to verify the goodness of fit of the model with 
the empirical data. This research was divided into two parts, namely the first part 
was to construct the personnel administration model in four aspects,1) namely 
manpower planning, 2) selection, and placement,3) personnel development, and 
4) maintenance, as of the good governance in six principles, 1) namely legality, 
2) virtue, 3) transparency, 4) accountability, 5) participation, and 6) worthiness, 
by using the Delphi technique; and the second part was to verify the goodness of 
fit of the model through the confirmable second-level factor analysis. The experts 
were 15 experienced administrators purposively selected; and the sample were 
210 stakeholders in the educational service area offices in the bottom part of 
Northeast, derived through the multi-stage sampling technique. The instrument 
used for collecting the data was the 5-point-rating-scale questionnaire, with the 
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reliability of 0.99 The statistics of data analysis composed with the Index of Item 
Objective Congruence (IOC), Reliability (a), Mean ( ), Standard Deviation (S.D.), 
Median, Range, Quartile Range, Interquartile Range, and the Confirmatory Factor 
Analysis Second Order.

The main research findings were summarized as follows:- 1)The personnel 
administration model as of the good governance principles in educational service 
area offices in the bottom part of Northeast was performed at the highest level. 
2)The personnel administration model as of the good governance principles in 
educational service area offices in the bottom part of Northeast had the goodness 
of fit with the empirical data, with Chi-square = 775.96; df = 713; p =0.051, more 
than 0.05, regarded therefore as the suitable model and having the goodness of 
fit with the empirical data; RMSEA =0.02, approaching 0 (Zero), regarded as the 
good value; GFI=0.88; AGFI=0.78, regarded as the suitable value; and CFI=1.00, 
regarded as the good value.
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ปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย (ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์. 
2550: 144) ดังนั้นหลักการบริหารกิจการ
บา้นเมอืงทีด่หีรอืหลกัธรรมาภบิาลจงึมคีวาม
สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักปฏิบัติที่ส่วน
ราชการตอ้งยดึถอืในการบรหิารราชการ เพือ่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยแท้จริง

กระทรวงศึกษาธกิารในฐานะหน่วยงาน
หลักทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของระบบราชการ
ไทยได้ตระหนักถึงความสำาคญัของการพฒันา
ระบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธผิลสอดคลอ้ง
กบัสถานการณข์องโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเรว็ จงึไดมี้การปรบัปรงุระบบการบรหิาร 
และการจดัการศกึษาเพือ่เปน็กลไกสำาคญัใน
การดำาเนินงาน โดยการกระจายอำานาจกา
รบริหารจัดการศึกษา ทั้งส่ีด้านประกอบ
ดว้ย ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไป
ยังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษาโดยตรง โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถแก้
ปญัหาทางการบรหิารและการจดัการศกึษาที่
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มลีกัษณะการรวมศนูยอ์ำานาจเขา้สูส่ว่นกลาง 
ปัญหาการขาดเอกภาพ ทัง้ดา้นนโยบายและ
การบรหิาร ปญัหาการขาดประสทิธภิาพของ
การประกนัคุณภาพการศกึษา ปญัหาการขาด
การมสีว่นรว่มของประชาชน ปญัหาการขาด
การพฒันานโยบายอย่างต่อเน่ือง และปญัหา
การขาดความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สำานักงานปฏิรูปการศึกษา. 
2545: 2-3) 

จากโครงสรา้งการบรหิารและจดัการ
ศกึษาในสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจงึเหน็วา่
กลุม่บรหิารงานบคุคลเปน็กลุม่งานทีม่ภีารกจิ
ท่ีสำาคัญย่ิงต่อการบริหารของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานมีความ
พร้อมในด้านปัจจัยการบริหารอื่นๆ สัก
ปานใดก็ตาม ถ้ากลุ่มบริหารงานบุคคลขาด
ประสทิธภิาพ ยอ่มทำาให้การพฒันาองคก์าร
ไมเ่ปน็ไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทีว่าง
ไว้ สมาน รังสิโยกฤษ (2544: 2) กล่าวว่า
ความสำาเร็จและความลม้เหลวในการบรหิาร
งานของรัฐหรือองค์การเอกชนก็ตาม ขึ้นอยู่
กับปัจจัยสำาคัญคือกลุ่มบุคคลที่ทำางานใน
องคก์าร แมว้า่องคก์ารจะมงีบประมาณอยา่ง
เพียงพอ มีการจัดองค์การและการบริหาร
งานที่ดี มีอุปกรณ์ และวัสดุอย่างครบครัน 
ถ้าหากมีผู้ปฏิบัติงานไม่ดี ไม่มีความรู้ความ
สามารถ และไมป่ระพฤติอยูใ่นระเบยีบวนิยั
อนัดแีลว้ การบรหิารงานคงไมบ่รรลผุลสำาเรจ็
ตามความมุ่งหมาย

ส่วนเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2542: 
21) กล่าวว่า คน ถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ

ที่สุดในการปฏิบัติงาน คนเป็นทุนมนุษย์
ซึ่งช่วยให้บุคคล กลุ่ม และทั่วทั้งองค์การมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาทรัพยากร
มนษุยม์คีวามจำาเป็น เพราะมนษุย ์งานและ
องค์การ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8-10 ได้มุ่งเน้นพัฒนามนุษย์เป็นสำาคัญ 
เพราะทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ระหนักวา่มนษุย์
เป็นทั้งเหตุ ปัจจัยและผลลัพธ์ที่สำาคัญที่สุด
ของการพฒันาประเทศ ซ่ึงการให้ทกุคนมีการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านสติปัญญา 
รา่งกาย จติใจ แหลง่ทีเ่ปน็พืน้ฐานสรา้งพลงั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวม ความสำาเร็จในส่วน
นี้จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
ภายในองค์การ โดยเฉพาะการบริหารงาน
บุคคลเป็นสำาคัญ

อยา่งไรกต็าม การบรหิารงานบคุคล
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในปัจจุบันยังมีปัญหาสำาคัญสาม
ประการคือปัญหามาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลได้แก่ ปัญหาการรายงานการดำาเนิน
การทางวนิยัและการลงโทษปรากฏวา่ม ีการ
หลกีเลีย่งหรอือาศยัชอ่งทางของกฎหมายชว่ย
เหลอืพวกพอ้ง ปญัหาความเปน็ธรรมในการ
บรหิารงานบคุคล ปรากฏวา่ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษามกีารรอ้งเรยีนกนัมาก
โดยเฉพาะเรือ่งการยา้ยทีเ่กดิจากความไมถ่กู
ตอ้งหรอืไมเ่ปน็ธรรม และปญัหาสดัสว่นของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ
อนกุรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ทีไ่มไ่ดส้ดัสว่น และ
สอดคล้องกบับรบิทของการจดัการศกึษาใน
แต่ละสังกัด ดังนั้นสำานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาจงึได้
จดัใหม้กีารอบรมพัฒนาบคุลากรทีเ่ก่ียวข้อง
เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่าง
บุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติและ
การคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: บทนำา) 

จากความเป็นมาและความสำาคัญ
ของปญัหาดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการ
พฒันารปูแบบการบรหิารงานบคุคลตามหลกั
ธรรมาภบิาลในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอน
ลา่ง เพือ่หาแนวทางในการบรหิารงานบุคคล
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารงาน
บคุคลตามหลักธรรมาภบิาลในสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนล่าง

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของรูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ธรรมาภบิาลในสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอน
ล่างกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้เชีย่วชาญ ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง

กลุม่ที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญ 15 คนสำาหรบั
การพัฒนารปูแบบดว้ยเทคนิคเดลฟาย ประกอบ
ดว้ยผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา จำานวน 10 คน และ ผูอ้ำานวย
การกลุม่บรหิารงานบคุคล จำานวน 5 คน ได้
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

กลุม่ท่ี 2 ประชากรเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี 
จำานวน 72,751 คน สำาหรบัตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรปูแบบกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัรปูแบบการบรหิารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ผู้
บรหิาร และครสัูงกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
5 จังหวัด 23 เขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 210 คน กริช 
แรงสูงเนิน (2554: 100) เสนอแนะว่า 
จำานวนกลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชงิยนืยนัควรใชข้้อมูลอยา่งต่ำา
ประมาณ 100-200 ชดุตวัอยา่ง โดยวธิกีาร
สุ่มแบบหลายขั้นตอน
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การดำาเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้พือ่การพฒันารปูแบบ
การบรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาล
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยแบบผสมผสาน วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ
ที ่1 การพฒันารปูแบบการบรหิารงานบคุคล
ตามหลักธรรมาภิบาลในสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 
ดว้ยเทคนคิเดลฟาย และระยะที ่2 ขัน้ตรวจ
สอบความสอดคลอ้งของรปูแบบการบรหิาร
งานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลในสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนลา่ง ดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิ
ยืนยันอันดับสอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเดลฟาย 
สำาหรับการพัฒนารูปแบบด้วยเทคนิคเดล
ฟาย ประกอบด้วยแบบสอบถามจำานวน 3 
ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
สอบถามเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลจากผู้เชี่ยวชาญ ฉบับที่ 2 
เปน็แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ และฉบับที่ 3 เป็น
แบบสอบถามชุดเดียวกับฉบับที่ 2 แต่เพิ่ม
ข้อเสนอแนะเหตุผลประกอบ ในแต่ละข้อ
คำาถาม ของผู้เชี่ยวชาญ 

ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ 

สำาหรบัการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรปู
แบบ กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์เปน็แบบสอบถาม
เกีย่วกบัระดับความเหมาะสมของรปูแบบการ
บรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การจัดกระทำาและการวิเคราะหข์อ้มลู

การวิเคราะหข์อ้มลูแบง่เปน็ 2 ตอน 
ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคล
ตามหลกัธรรมาภบิาลในสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเท
คนิคเดลฟาย 3 รอบ 

รอบท่ี 1 เป็นข้อมูลจากการระดม
ความคดิเหน็จากผูท้รงคณุวฒุดิา้นการศกึษา 
ซ่ึงเป็นวิธีการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อนำาไปกำาหนดเป็นร่างรูป
แบบการบรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภิ
บาลในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการแยกแยะประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ
ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล และจัดกลุ่มข้อมูลที่
เหมอืนกันไวด้้วยกนั เพื่อนำาขอ้มูลไปรา่งรูป
แบบและจดัทำาเปน็แบบสอบถามในรอบท่ี 2 

รอบท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 
ในรอบที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ 
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ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอร์ไทล์ 
โดยพจิารณาคดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่มธัยฐานตัง้แต ่
3.50 ขึน้ไป และมคีา่พสิยัระหวา่ง ควอรไ์ทล ์
1.50 ลงมา 

รอบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 
ในรอบที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอร์ไทล์ 
โดยพจิารณาคดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่มธัยฐานตัง้แต ่
3.50 ขึน้ไป และมคีา่พสิยัระหวา่ง ควอรไ์ทล ์
1.50 ลงมา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูป
แบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิตพิืน้ฐาน คือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้ง ใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยันอันดับสอง

ผลการวิจัย

รูปแบบการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน 
4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนกำาลังคน การ
สรรหาและบรรจแุต่งต้ัง การพฒันาบคุลากร 
และการบำารุงรักษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
พจิารณาจากค่าระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบั
มากที่สุด

รูปแบบการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมาภิบาลในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน 
4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนกำาลังคน การ
สรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ การพฒันาบคุลากร 
และการบำารุงรักษา ตามหลักธรรมาภบิาล มี
ความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ โดย
พจิารณาจากคา่ Chi-square = 775.96 คา่ 
df = 713 คา่ P = 0.051 มคีา่มากกวา่ 0.05 
ถอืวา่รปูแบบมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า RMSEA = 0.02 
มีค่าเข้าใกล้ 0 เป็นค่าที่ดี ค่า GFI = 0.88 
คา่ AGFI = 0.78 ซึง่ถอืวา่เปน็คา่ทีใ่ชไ้ด ้และ
ค่า CFI = 1.00 ถือเป็นค่าที่ดี

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
เน้ือหาในการอภปิรายออกเปน็ 2 สว่น ได้แก่ 
1)ความเหมาะสมของรปูแบบ องคป์ระกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย ของการบริหารงาน
บคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลในสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักธร
รมาภิบาลในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่งกบัขอ้มลู
เชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน และการตรวจสอบความเหมาะ
สมของรูปแบบในระดับองค์ประกอบย่อย
ของแต่ละองค์ประกอบหลัก และในระดับ
องค์ประกอบหลักของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
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กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ดว้ยการวเิคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ซึ่งแต่ละส่วน
มีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

ความเหมาะสมของรูปแบบ องค์
ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยการบริหาร
งานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลในสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใน 4 ด้านได้แก่ 
1)ด้านการวางแผนกำาลังคน 2)การสรรหา
และบรรจแุต่งตัง้ 3)การพัฒนาบคุลากร และ 
4)การบำารุงรักษา ตามหลักธรรมาภิบาล มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลเป็นแนวทางการบริหาร ท่ีกำาหนดไว้
ในกฎหมายและระเบียบแบบแผนในหลาย
ระดับ เริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ. 2542: 15) และได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหน่วยงานระดับรอง ได้ประกาศ
การ นำาหลกัธรรมาภิบาล มาใชใ้นการบริหาร
จัดการในแวดวงการศกึษาทีก่ำาหนดไว ้ในการ
บรหิารแผนงานในสถานศึกษาเปน็ฐาน และ
แนวทางการบรหิารสถานศกึษาเปน็นติบิคุคล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ การบรหิารจดัการของ
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษา
แก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐจึง
ต้องนำาหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการ
บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ีซึง่เรยีกกนัโดยทัว่ไป

วา่ ธรรมาภบิาล มาบรูณาการในการบรหิาร
และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดบัสถานศกึษาใน
ฐานะท่ีเป็นนติบิคุคล (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2546: 30)จงึทำาใหร้ะดบัการปฏบิตัติามหลกั
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงาน
วจิยัของสวุรรณ ทองคำา (2545: 178-180) 
วิจัยสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานการประถม
ศกึษาจังหวดัสงิห์บุร ีพบวา่ ผู้บรหิารโรงเรยีน
สว่นใหญบ่รหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหลัก ส่วน
ใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ระดบัมากเกอืบทกุหลกัยกเวน้หลกัคณุธรรม 
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลในระดับ
มากทีส่ดุ สำาหรบัผู้บรหิารโรงเรยีนทีมี่คณุวุฒิ
ทางการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มากกวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่คีณุวฒุทิางการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ลงมา ผู้
บรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณก์ารบรหิาร
ไม่เกิน 10 ปี ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภบิาลมากทีส่ดุ รองลงมาเปน็ผูบ้รหิาร
โรงเรียนทีม่ปีระสบการณก์ารบริหาร 11-20 
ป ีและมากกวา่ 20 ป ีตามลำาดบั และคณุวฒุิ
ทางการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร ผู้
บรหิารโรงเรยีนทีด่ำารงตำาแหนง่อยูก่บัสภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธก์นัทกุดา้น คอื ดา้น
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คุณวุฒิทางการศึกษา มีความสัมพันธ์กัน 9 
รายการ โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การตรวจสอบความสอดคลอ้งของรปู
แบบการบรหิารงานบคุคลตามหลักธรรมาภิ
บาลในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน 
4 ด้านคือ ด้านการวางแผนกำาลังคน การ
สรรหาและบรรจแุต่งต้ัง การพฒันาบคุลากร 
และการบำารุงรักษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจ
เนื่องจาก การนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบรหิารงานบคุคลใน 4 ดา้นทำาใหเ้กดิขอ้ดี
หลายประการทำาใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งมคีวาม
พอใจในการได้รับการบริการ ตรงกับแนวคดิ
เกีย่วกบัขัน้ตอน ขอบขา่ย กระบวนการ การ
บริหารงานบุคคลจากนักวิชาการหลายท่าน 
เช่นวิจิตร ศรีสอ้าน และพยอม วงศ์สารศรี

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับงาน
วิจัยของเฉลิมชัย สมท่า (2547: 49-150) 
ที่ได้วิจัยการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และพบว่า 
สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูปฏิบัติการสอนพบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทั้ง 6 หลักเรียงตามลำาดับ 
คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ 
หลกันติธิรรม หลกัการมสีว่นรว่ม หลกัความ

คุ้มค่า และ หลักความโปร่งใส โดยมีผลการ
วิจัยระดับคะแนนสูงสุด ในแต่ละด้านดังนี้ 
ในด้านหลักนิติธรรม ข้อที่ได้คะแนนสูงสุด
คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีระเบียบวินัย
ประพฤติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้าน
คุณธรรม ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือการส่ง
เสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้
ร่วมงาน ในด้านหลักความโปร่งใส ข้อที่ได้
คะแนนสูงสุดคือ การกำากับดูแล ควบคุมให้
มีการจัดทำาบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการ
เงินทุกประเภทให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ตามระเบยีบ การตรวจสอบ ในดา้นหลกัการ
มสี่วนรว่ม ข้อที่ได้คะแนนสงูสดุคอื การเปิด
โอกาสใหบ้คุลากร มีส่วนร่วมในการกำาหนด
แผนงาน ในด้านหลักความรับผิดชอบ ข้อที่
ได้คะแนนสูงสุดคือ มีความตั้งใจและเอาใจ
ใส่ต่อการปฏิบัติงาน การสำารวจดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ 
และในด้านหลักความคุ้มค่า ข้อทีไ่ด้คะแนน
สงูสดุคอื การจดั และดแูล ใหม้กีารใชอ้าคาร
สถานทีแ่ละบรเิวณโรงเรยีนใหเ้ปน็ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 

1.1 ควรมีการวางแผนกำาลังคน ซึ่ง
มีองค์ประกอบ คือการวิเคราะห์กำาลังคน 
การกำาหนดตำาแหน่ง และการเลือ่นตำาแหน่ง
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ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยยึดหลักธร
รมาภิบาล

1.2 ควรมกีารสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบคอืการวางแผน การสรรหา 
การคดัเลอืกและแตง่ตัง้ในแตล่ะเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.3 ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งมีองค์ประกอบคือ การพัฒนาบุคลากร 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้มีเลื่อน
วิทยฐานะ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.4 ควรมีการสร้างระบบการบำารุง
รักษาบุคลากร ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ด้าน
ความปลอดภัย ด้านพนักงานสัมพันธ์ ด้าน
วนิยั และดา้นการพน้จากตำาแหนง่ ในแตล่ะ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
ด้านวินัยและด้านการพ้นจากตำาแหน่ง

1.5 ควรมโีครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารงานบคุคล ดา้นการวางแผนกำาลงัคน 
ดา้นการสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ ดา้นพฒันา
บุคลากร และด้านการบำารุงรักษา เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในการนำาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประ
สิทธผล68

2. ขอ้เสนอแนะ ในการวจัิยคร้ังตอ่ไป 

2.1 ควรมกีารดำาเนนิการวจิยัในเชงิ
ปฏิบัติการว่าผลการวิจัยที่ได้อยู่ในระดับใด 
ต่อไปอีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคอื่นของประเทศ

2.2 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบ
ที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธร
รมาภิบาลไปศึกษากับงานอื่นในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคอื่นของประเทศ
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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 พิมพ์ต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ การใชภ้าษาไทยใหย้ดึ
หลกัการใชค้ำาศพัทแ์ละการเขยีนทบัศพัทภ์าษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน 
คำาศพัทภ์าษาองักฤษให้ใชต้วัเลก็ทัง้หมดยกเวน้ชือ่เฉพาะ ถา้ตน้ฉบบัเปน็ภาษาองักฤษ
ควรไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นการใชภ้าษาจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาอังกฤษ
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 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร 
Cordia New ซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้ 

ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา

ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ 

หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 

หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 

เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. 
ตัวปกติ 
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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 ์ประกอบดว้ยหวัขอ้และจดัเรยีงลำาดบั ดงันี ้

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) 

7. บทนำา 

8. วัตถุประสงค์ 

9. สมมุติฐาน (ถ้ามี) 

10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย 
หรือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 

11. ผลการวิจัย 

12. อภิปรายผล 

13. ข้อเสนอแนะ 

14. เอกสารอ้างอิง (ให้อ้างอิงเฉพาะที่อ้างในบทความเท่านั้น) 
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บทความทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา) 

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) 

7. บทนำา

8. เนื้อหา 

9. บทสรุป

10. เอกสารอ้างอิง 

บทความวิจารณ์หนังสือ ตำารา

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ - สกุลผู้นิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ชื่อ - สกุลผู้วิจารณ์หนังสือ ตำารา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บทกล่าวนำาหนังสือ ตำารา

5. ส่วนประกอบสำาคัญในการวิจารณ์หนังสือ ตำารา

5.1 ประเด็นเนื้อหาโดยรวมของหนังสือ ตำารา

5.2 องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือ ตำารา

5.3 การนำาไปประยุกต์ใช้

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์วิจารณ์

5.5 บทสรุปของผู้วิจารณ์

6. เอกสารอ้างอิง
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การอ้างอิงเอกสาร 

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ American Psychological Association 
(APA) ดังตัวอย่าง 

1. หนังสือ 

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

บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติสำาหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: 
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 นาชัยฤทธิ์. (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  
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