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คำนำ
พั น ธกิ จ หลั ก สำคั ญ ประการหนึ ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พั ฒ นาไปสู ่ ก ารเป็ น นั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ระดั บ สู ง
ในสาขาวิช าต่า ง ๆ โดยกระบวนการวิจ ัย เพื่ อให้ส ามารถหาความรู้ใ หม่ไ ด้อ ย่ างมี อ ิสระ รวมทั ้ ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท ี่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จึงได้จัดโครงการ “ประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7” ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกิด จากการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทแผน ข เปิดโอกาสให้มีก ารแลกเปลี่ย นความรู ้
ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณะและทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
เนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19)
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงใน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยการจัดการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดให้คณะ/วิทยาลัย จัดการนำเสนอในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564
เอกสารฉบับนีไ้ ด้รวบรวมผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทแผน ข ที่ได้เข้า
ร่ ว มนำเสนอผลงานในการประชุ ม วิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั ้ ง ที ่ 7 รวมจำนวนทั ้ ง สิ ้ น 86 ผลงาน
โดยมีผลงานจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 ผลงาน และวิทยาลัยการศึกษา จำนวน
75 ผลงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะ
ช่ว ยส่งเสริมและพัฒนาศัก ยภาพของนิส ิตระดับ บัณฑิตศึกษา ให้ก ้าวไปสู่ก ารเป็นนัก วิชาการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้ ให้สำเร็จ
ด้วยดีตลอดมา

คณะกรรมการดำเนินงาน
พฤษภาคม 2564
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การประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7
The 7th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 7)
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากำลังคน ที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
โดยพื้นฐานการวิจัยเป็นศาสตร์ที่มีหลักวิชาและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นใหม่ที่เชื่อถือได้ ดังนัน้ จึงถือได้ว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวจักรสำคัญในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ต่อการสร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อให้เป็นตาม
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการ“ประชุม
ทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7” ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิต ระดับ
ปริญญาโทแผน ข เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจน
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต
ปริญญาโทแผน ข สู่สาธารณะชน
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่าง
นิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมและประเทศต่อไป
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิต/ นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผู้นำเสนอผลงานได้รับ
ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
2. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต/
นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ
3. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพของนิสิต/ นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
4. นิสติ / นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคณ
ุ ภาพสู่การวิจัยที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
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ประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนเขต
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
The Effectiveness of ' The Moderate Class, More Knowledge Policy ' Implementation :
A case study on School in Muang Phayao District, Phayao Province
จิตรตรีพร บุญเจริญ1* และวีระ เลิศสมพร2
Jittreeporn Booncharoen1* and Veera Lertsomporn2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัตใิ นโรงเรียน
เขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิผลของการนานโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการตอบแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากผู้มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คือ ผู้บริหาร
สถานศึก ษา จ านวน 30 คน ครู ผู้ ส อน จ านวน 167 คน นั ก เรี ย น จ านวน 353 คน และผู้ ปกครอง จ านวน 140 คน
รวมทั้งสิ้น 690 คน
จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของโรงเรียนในเขตอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64
โดยผู้บริหารมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายฯ มีการวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินตามนโยบายฯ
มอบนโยบายฯ ให้ครูผู้สอนซึ่งได้รับการอบรมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ฯ เพื่อนาไปออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเป้าหมายของนโยบายฯ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความ
ถนัดและความสนใจได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและ
ความถนั ด ของตนเอง ช่ว ยกระตุ้น ความสนใจมากกว่า การเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น สามารถฝึ ก ทั ก ษะต่า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดในอนาคตได้เช่นเดียวกัน และผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดาเนินการ ถึงแม้จะไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายฯ แต่พร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
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ทากิ จ กรรมต่าง ๆ ตามความชอบ ผลศึก ษาปั ญ หาอุ ปสรรคที่ มีผ ลต่อ ประสิ ทธิ ผลของการน านโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ คือ 1. ด้านงบประมาณจากภาครัฐ 2. ด้านการประสานงานจากหน่วยงานภายนอก 3. ด้านจานวน
ครูผู้สอน 4. ด้านเวลาการจัดกิจกรรม 5. ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์
คาสาคัญ: นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ประสิทธิผล, โรงเรียนเขตอาเภอเมืองพะเยา

Abstract
This study aims to study the effectiveness of The Moderate Class More Knowledge Policy Increased in schools
in Muang Phayao District, Phayao Province, and to study obstacles that affect the effectiveness of the implementation
of the school time reduction policy. Add time to know. This research is a combination of quantitative and qualitative
research. How to research semi-structured questionnaire responses and interviews from stakeholders and have a
policy of reducing class time. Increased time to know is 30 executives, 167 teachers, 353 students and 140 parents,
including 690 students.
According to the results of the study, the effectiveness of The Moderate Class More Knowledge Policy
Increased in schools in Muang Phayao District, Phayao Province. The average is 3.55 with a standard deviation of
0.64. The policy is planned and formulated to provide teachers with training on knowledge and understanding of the
policy in order to design teaching activities in accordance with the school curriculum and the goals of the policy. It
emphasizes that students can learn according to their aptitudes and interests appropriately in the context of the school.
Students can participate in activities based on their own interests and aptitudes. It can practice the skills needed to
work with others. And parents allow students to participate in activities that the school has implemented. Although the
details of the policy are unknown, they are ready to encourage students to do activities according to their preferences.
In addition, the results of studies on problems and obstacles that affect the effectiveness of implementing a policy to
reduce school hours Increased time to know to practice are 1. The budget from the government that is not enough for
the implementation of the policy 2. Coordination from external agencies 3. The number of teachers is less than the
learners 4. The time of organizing activities that Each activity takes time differently. 5. Media, materials Insufficient
equipment for the number of learners.
Keywords: The Moderate Class More Knowledge Policy, Effectiveness, School in Muang Phayao District
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บทนา
สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาหลายด้าน เช่น อัตราเด็กที่เกิด
ใหม่ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีแนวโน้มที่จะมีนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาลดลงเกิดการแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนเพื่อให้มีนักเรียนมากขึ้น ด้านงบประมาณจากทางภาครัฐในการลงทุนทางการศึกษานั้นมีแนวโน้มที่จะ
ลดลง แต่เพิ่มงบประมาณทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากประเทศไทยกาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีจานวนผู้ที่ต้องการ
การดูแลมากขึ้น อีกทั้งด้านครูผู้สอนเป็นอาชีพที่เงินเดือนน้อย มีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก โดยครูใช้เวลากับ
การเตรียมสอนและการอยู่ในชั้นเรียนน้อยลง เพราะต้องทางานเอกสารและทาการประเมินผล บางพื้นที่ครูหนึ่งคนต้อง
สอนมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนและสอนไม่ตรงกับวุฒิ ด้วยเหตุนเี้ องอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้นโยบายทางการศึกษานัน้ อาจใช้ เวลา
ยาวนานขึ้นกว่าจะเห็นผล ดังนั้นแนวทางการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ นั่นคือ การปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นสร้างคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง
การปฏิรูปการศึกษาได้ดาเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปี จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะพื้นฐานในการคิด
เรียนรู้ และทักษะในการจัดการและการดารงชีวิต สามารถเผชิญกั บปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ให้เป็นแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ Head (พัฒนาความคิด) Heart (พัฒนาจิตใจ)
Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัต)ิ และ Health (พัฒนาสุขภาพ) มุง่ หวังให้มกี ารเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความถนัด และความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นครูต้องปรับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อานวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
เรียนรู้การประสบความสาเร็จ เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ในฐานะผู้วิจัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการนานโยบายไปปฏิบัตขิ องสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กอง
การศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการนา
นโยบายฯ ไปปฏิบัติพบว่า ด้านงบประมาณมีไม่เพียงพอ การดาเนินกิจกรรม ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น จึงสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรคที่มผี ลต่อประสิทธิผลของการนานโยบาย
ฯ ไปปฏิบัติในโรงเรียนเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบใน
การดาเนินการตามนโยบายให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ เป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจศึกษานาไปเป็นแนวทางวางแผน
ปรับปรุงแก้ไขการนานโยบายฯ ไปปฏิบัตใิ นสถานศึกษา

-Proceedings-

4

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ ของโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคที่มผี ลต่อประสิทธิผลของการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของ
โรงเรียนในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนเขตอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” โดยผู้ศึกษาได้นากรอบทฤษฎีทางด้านการนานโยบายไปปฏิบัติ ของแวนฮอร์นและมิเตอร์
(Van Horn และ Meter) (สัญญา เคณาภูมิและบุรฉัตร จันทร์แดง, 2562) นามาประยุกต์กับแนวทางการดาเนินนโยบายฯ
ผู้ศึกษาจึงได้นามาเป็นแนวทางและประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร น า
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไปปฏิบัติ
1. นโยบายรัฐบาล
2. การแข่งขันทางการศึกษา
3. ผู้บริหาร
4. ครู
5. นักเรียน
6. ผู้ปกครอง

การนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ไปปฏิบัติ
1. วิเคราะห์นโยบาย
2. โครงสร้างเวลาเรียนและ
ตารางเรียน
3. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
4. การดาเนินกิจกรรม
5. สื่อและแหล่งเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผล

ประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ไปปฏิบัติ
1. คุณภาพผู้เรียน
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวของ
ปัญหาการนานโยบายไปปฏิบัติ

วิธีวิทยาการวิจัย
เป็นการศึกษาด้วยการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบวิธีการ
ดาเนินการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติกรณีศึกษาโรงเรียนในเขตอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยาตลอดจนปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ ที่สง่ ผลต่อการดาเนินนโยบายฯ
โดยมีขอบเขตขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญในการนานโยบายฯ ไป
ปฏิบัติโ ดยตรงในเขตพื้น ที่ อาเภอเมือ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ประกอบด้ ว ย 1. ผู้ บริ ห ารสถานศึกษา จ านวน 30 คน
2. ครูผู้สอน จานวน 167 คน 3. นักเรียน จานวน 353 คน และ 4. ผู้ปกครอง จานวน 140 คน กลุ่มตัวอย่างจะกระจาย
ออกไปในเขตอาเภอเมืองพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่มขี นาดใหญ่ ได้แก่ ครูผู้สอน และนักเรียน จึงใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความ คลาดเคลื่อน 5 % โดยวิธีการคานวณ และกลุ่มประชากร
ของผู้ปกครองนักเรียน ผู้ศึกษาไม่ทราบจานวนประชากร เนื่องจากมีจานวนมาก จึงการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรคานวณ ผู้ให้ขอ้ มูลแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังตาราง 1
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ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพื้นที่และเครื่องมือเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง
ที่

ตาบล

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

แม่ตา
แม่ปมื
บ้านใหม่
ท่าจาปี
ท่าวังทอง
จาป่าหว่าย
บ้านต๋อม
สันป่าม่วง
บ้านต๊า
บ้านตุ่น
บ้านสาง
แม่กา
แม่นาเรือ
แม่ใส
เวียง

เทศบาล 2 (แม่ตาดรุณเวทย์)
บ้านห้วยบง
บ้านใหม่
บ้านต๊าเหล่า
บ้านศาลา
บ้านจาป่าหวาย
บ้านร่องห้า
สันป่าม่วง
บ้านต๊าพระแล
ฟากกว๊านวิทยาคม
บ้านสาง
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
บ้านแม่นาเรือใต้
ชุมชนบ้านแม่ใส
เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชา
อุทศิ )
รวม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม
ผู้บริหาร
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
1
18
57
1
8
8
1
2
6
1
2
5
1
3
5
1
7
11
1
8
14
1
3
3
98
1
6
10
1
20
49
1
5
8
1
7
19
1
4
8
1
7
17
1

14

31

15

117

247

98

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสัมภาษณ์
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง
1
8
24
1
4
3
1
2
3
1
1
2
1
2
2
1
3
5
1
3
6
1
2
2
42
1
3
4
1
9
21
1
3
4
1
3
8
1
2
3
1
3
7
1

6

12

15

50

106

42

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้เป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการออกแบบสอบถามที่ค าถาม
จะครอบคลุมข้อมูล ทั่วไป และคาถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัตินโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการนา
นโยบายฯ ไปปฏิบัติ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) วิธีการดาเนินการเก็บข้อมูลมีดังนี้
- แบบสอบถาม เป็นการปรับคาถามให้เกิดความเข้าใจและสอดคล้องกับคาถามในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ตรงกับหัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวข้องนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบ่งออกเป็น 2 คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ
โดยใช้ ม าตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ตามวิ ธี ก ารของลิ เ คิ ร์ ต (Likert’s scale) โดยเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา
ประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติโดยเกณฑ์เฉลี่ยความกว้างของอันตรภาคชั้น เท่ากับ 0.80 ประสิทธิผลการนา
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติ ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติ ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง2.61 – 3.40 หมายถึง ประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติ ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติ ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติ ไม่มปี ระสิทธิผล
ซึ่งสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์จากการรวบรวมแบบสอบถาม คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบีย้ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
-Proceedings-
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- แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประสิทธิผลของผู้ดาเนินการนานโยบาย ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปปฏิบัติ โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จาเป็นอย่างมากที่
จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้อง ทั้งนี้เพราะการเก็บ
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเน้ น การใช้ อั ต วิสั ย (subjectivity) ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า มีวิธีการตรวจสอบ 3 วิธี คือ 1. การตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) 3. การตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและสร้างข้อสรุปที่
หนักแน่น

ผลการศึกษา
1) ผลการศึกษาประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ ในโรงเรียนเขตอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
1.1.1 การวิเคราะห์ศึกษาระดับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหาร
xˉ
ประเด็น
S.D.
แปลความหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้บริหารได้รับการอบรม จนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนานโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา และจัดทาตารางเรียนให้เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่ละระดับชั้น
มีการวางแผนงานในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจในการนานโยบายฯ สู่การปฏิบัติแก่
ครูและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย ( เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ สื่อ การจัดอบรม เป็นต้น )
มีการประสานงาน หรือประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก หรือ มีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ ให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ ตามความ
สนใจ และความถนัดของนักเรียนรายบุคคล
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถพัฒนาคุณภาพและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน
ได้จริง ( เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะทางอาชีพ เป็นต้น )
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3.20

0.68

ปานกลาง

4.47

0.64

มากที่สุด

4.13
2.47

0.83
0.52

มาก
น้อย

1.67

0.62

น้อยที่สุด

4.33

0.82

มากที่สุด

3.40

0.51

ปานกลาง

4.53

0.52

มากที่สุด

3.87

0.74

มาก
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10. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลต่อการแข่งขันทางการศึกษาในระดับที่
สูงขึน้ (เช่น พัฒนาผลการเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกผลการสอบ
ระดับชาติ เป็นต้น )
11. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทาให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกกับการเรียน ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน
12. มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างสม่าเสมอ
ภาพรวม

2.13

0.64

น้อย

4.53

0.52

มากที่สุด

3.80

0.77

มาก

3.54

0.65

มาก

ผลการศึ ก ษาพบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการน านโยบายลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ไ ปปฏิบัติ
ของสถานศึ ก ษาในแนวทางการปฏิ บั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย นเท่ า กั บ 3.54 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิผล
การนานโยบายฯ ไปปฏิบัติระดับมากที่สุด ได้แก่ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สามารถพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ
ตามความสนใจ ความถนัดของนักเรียนรายบุคคล และ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทาให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุก
กับการเรียน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.52 และค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการประสานงาน หรือ
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.67
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริงตาม
บริบทและความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการดาเนิน ตามนโยบายฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถของ
สถานศึกษา หากแต่สถานศึกษาเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเข้ามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1.1.2 การวิเคราะห์ศึกษาระดับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติของครูผู้สอน
ประเด็น
SD
แปลความหมาย
xˉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ครู และบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนานโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติได้
ความเหมาะสมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับเนือ้ หากลุม่ สาระที่ท่านสอน
ครูผู้สอนมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ ง ๆ เข้าด้วยกัน
มีการวางแผน หรือ แนวทางการดาเนินตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีประสานงานกับผูบ้ ริหารของสถานศึกษา หน่วยงานภายนอก หรือ มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยในกระบวนนานโยบายไปปฏิบัติ
ใช้เครื่องมือ สื่อ ประกอบในกระบวนการเรียนการสอน หรือ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เข้า
มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน เพื่อน ชุมชน ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัตกิ จิ กรรม
ระหว่างร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
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3.97

0.79

มาก

3.76
4.04
4.50
1.72

0.74
0.77
0.65
0.73

มาก
มาก
มากที่สุด
น้อยที่สุด

2.39

0.49

น้อย

4.52

0.50

มากที่สุด
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8. ครูผู้สอนพัฒนานักเรียนในการปฏิบัตกิ ิจกรรม ตามความสนใจ และความถนัดของ
นักเรียน
9. ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สอดคล้องกับนักเรียน เพื่อ
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
10. จานวนนักเรียนมีผลต่อการดาเนินงานตามนโยบายฯ
11. จานวนครูผู้สอน มีผลต่อการดาเนินงานตามนโยบายฯ
12. ขนาดของโรงเรียน มีผลต่อการดาเนินงานตามนโยบายฯ
13. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถพัฒนาคุณภาพและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน
ได้จริง
14. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้โดยตรงจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง
15. ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้และมีกาลังใจในการเรียนรู้
16. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เป็นการเพิ่มภาระงาน
ภาพรวม

4.38

0.49

มากที่สุด

4.41

0.49

มากที่สุด

4.56
4.09
3.44

0.50
0.62
0.50

มากที่สุด
มาก
มาก

2.62

0.75

ปานกลาง

4.89
3.94
4.52
3.86

0.32
0.95
0.73
0.63

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัตริ ะดับมากที่สุด ได้แก่ ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนได้โดยตรงจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 และ
ค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ครูผู้สอนมีการประสานงานกับผู้บริหารของ
สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก หรือ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เข้ามาช่วยในกระบวนนานโยบายไปปฏิบัติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริงตามแนวทางการปฏิบัติของครูผู้สอนที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อความเหมาะสมของผู้เรียน พัฒนา
คุณภาพและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนให้สามารถเกิดขึน้ ได้จริง หากแต่ครูผู้สอนต้องมีการติดต่อประสานงานจากหน่วยงาน
ภายนอก วิทยากรภายนอก เพื่อเข้ามีส่วนร่วมในดาการพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี เป็นต้น
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1.1.3 การวิเคราะห์ศึกษาระดับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ ของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติของนักเรียน
ประเด็น
S.D.
แปลความหมาย
xˉ
1. นักเรียนชอบเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. นักเรียนมีอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการ และ
ความถนัด
4. นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นอยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง มากกว่า
การเรียนรู้จากการทาแบบฝึกหัดและการท่องจา
5. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ทัง้ ด้านวิชาการ การ
ปฏิบัติจากการลงมือปฏิบัติจริงจากสิง่ แวดล้อมรอบตัว
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การมีน้าใจ และ
การช่วยเหลือกัน
7. นักเรียนชอบ สนุก ประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
8. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเพื่อน
9. นักเรียนสามารถฝึกการคิด การแก้ปญ
ั หา และการค้นพบความรูใ้ หม่ ๆ
10. รู้ข้อดี จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
11. นักเรียนสามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในห้องเรียนได้จริง
12. นักเรียนสามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปต่อยอดความรู้ในอนาคตการเรียน
13. ระหว่างที่นักเรียนทากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พบเจอปัญหาจนรูส้ ึกไม่
อยากเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้น้ีอีก
ภาพรวม

4.16
2.63
4.64

0.81
0.64
0.48

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด

3.92

0.80

มาก

4.20

0.49

มาก

4.83

0.38

มากที่สุด

4.34
3.85
3.47
3.29

0.64
0.81
0.50
0.46

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.03
2.98
1.54

0.84
0.80
0.74

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อยที่สุด

3.61

0.64

มาก

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติระดับมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนได้ฝึกทักษะการทางาน
เป็นทีม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การมีน้าใจ และการช่วยเหลือกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 มีค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.38 และค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ค่าความคิดเห็นระหว่างที่นักเรียนทา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้พบเจอปัญหา จนรู้สึกไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ’ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แนวทางการปฏิบัติ
ของผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนรู้กิจกรรม ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ’ ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
ความต้อ งการ และความถนั ด ของตนเอง ช่ว ยกระตุ้น ความสนใจมากกว่า การเรี ย นรู้ เพีย งแค่ ห้ อ งเรี ย นจากการทา
แบบฝึกหัดและการท่องจา ช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
ต่อยอดในอนาคตได้เช่นเดียวกัน
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1.1.4 การวิเคราะห์ศึกษาระดับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง
ประเด็น
SD
แปลความหมาย
xˉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

โรงเรียนแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน หรือ
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ท่านได้มีโอกาสให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ท่านได้มีโอกาสส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียน
ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน เช่น
ส่งเสริมการทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความชอบของนักเรียน
ท่านได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงานและความสาเร็จของนักเรียน
ท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน
(รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ซื่อสัตย์สุจริต / มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / อยู่อย่างพอเพียง /
มุ่งมั่นในการทางาน / รักความเป็นไทย / มีจิตสาธารณะ)
ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนหลังจากร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ กลับทางสถานศึกษาเพื่อการพัฒนานักเรียน
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ภาพรวม

2.18
1.53

0.76
0.50

น้อย
น้อยที่สุด

3.11
3.51
4.46

0.32
0.80
0.50

ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

2.97
4.48
3.96

0.70
0.50
0.82

ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

2.05

0.74

น้อย

3.73
3.20

0.67
0.63

มาก
ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัตริ ะดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้ปกครองท่านได้มสี ่วนร่วม
ในการสนับสนุนให้นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
และมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน หรือ เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งสามารถสรุป ได้ว่า นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” แนวทางการปฏิบัติของ
ผู้ปกครองยินยอมให้นัก เรีย นเข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานศึก ษาได้ ดาเนิน การ โดยมีส่วนเน้นการส่ ง เสริมใ ห้ผู้ เรี ยนได้ ทา
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความชอบของนักเรียน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้นักเรียนนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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1.1.5 การวิเคราะห์ศึกษาระดับประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของ
สถานศึกษาในแนวทางการปฏิบัติโดยรวมของสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง)
ลาดับที่
กลุ่มตัวอย่าง
SD
แปลความหมาย
xˉ
1
ครูผู้สอน
3.86
0.63
มาก
2
นักเรียน
3.61
0.64
มาก
3
ผู้บริหาร
3.54
0.65
มาก
4
ผู้ปกครอง
3.20
0.63
ปานกลาง
ภาพรวม
3.55
0.64
มาก
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในเขตอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64
สามารถสรุปได้ว่า นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในแนวทางการปฏิบัตขิ องสถานศึกษาในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา มีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายฯ มีการวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินตามนโยบายฯ โดย
มอบนโยบายฯ ให้ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเป้าหมายของ
นโยบายฯ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพมีความสุขในการเรียนรู้ เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนมากที่สุด รวมถึงมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เลือกอย่างหลากหลายและเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการ
เรียนรู้ นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน โดยครูผู้สอน ให้เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด การลดการบรรยาย ลดใบ
ความรู้ภาระงานของผู้เรียนให้น้อยลง ถึงแม้จะพบเจอปัญหาในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายฯ ครูผู้สอน
จาเป็นต้องความสามารถ ไหวพริบ และการตัดสินใจที่แน่วแน่ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาใน
ด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ส าเร็ จ ไปได้ ด้ วยดี ส่ ว นผลการศึก ษาประสิ ทธิ ผ ลการน านโยบายฯ ไปปฏิบัติก ลุ่ ม ผู้ ปกครอง จาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกับเชิงปริมาณ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนีอ้ าจเนื่องจากผู้ปกครองไม่ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่มสี ่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินนโยบายฯ หรือเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินนโยบายฯ ผู้ปกครองบางส่วนยึดติดกับการประเมินเด็กจากผลการเรียน ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าย่อมได้เปรียบและได้เรียนรู้ในหลักวิชาการ และการเรียนรู้เรื่องรอบตัวมากกว่าจึงทาให้การอบรมเลี้ยงดู หรือการ
แนะนาให้คาปรึกษาบุตรมีมากกว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิทางการศึกษาน้อยกว่า และเป็นผู้ปกครองที่ให้ความเอาใจใส่ดูแล
สนั บสนุ น การศึก ษาและมีค วามคาดหวั ง ต่อ ผลการศึก ษาของบุ ต รหลานสู ง กว่า นอกจากนี้ยั ง มีวิสั ย ทั ศ น์ต่อ การจัด
การศึกษาและคุณภาพทางการศึกษามากกว่า อีกทัง้ แนวทางการดาเนินชีวิตของผู้ปกครองในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน
1.2 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
1.2.1 กลุ่มผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นได้วา่ ผู้บริหารดาเนินรับนโยบายผ่านหนังสือสั่งการของทาง
ต้นสังกัดจองสถานศึกษา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของสถานศึกษาก่อนการนานโยบาย
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ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งถูกกาหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบนโยบาย ฯ ตลอดจนถึงการกาหนดมาตรฐานในการตัดสินผลลัพธ์ โดยมีการจัดทา SWOT
Analysis โรงเรียนได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ที่ผลต่อการดาเนินงานนโยบาย ฯ เช่น ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านการ
พัฒนาบุคลกร ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านผลผลิต และด้านการบริการ แนวทางการปฏิบัติงานที่มคี วามชัดเจนรวมทั้ง
สามารถนามาประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับตามสภาพแวดล้อมและบริบทของทางโรงเรียน
จากนโยบาย ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดชั่วโมงเรียนของเด็กลงโดยเรียนภาควิชาการ
ในสาระหลักถึงเพียงเวลา 14.30 น. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน ทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทางสถานศึกษาดาเนินการปรับโครงสร้างชั่วโมงเรียนและวิชาเรียน เพื่ อให้สอดคล้องกับตัว
นโยบาย กาหนดครูผู้ควบคุมเพื่อจัดทาแนวทางในปฏิบัติและจัดทารายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ส่งฝ่ายวิชาการ เมื่อ
เปิดภาคเรียนให้ผู้เรียนเป็นคนเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ แนวทางการดาเนินงานในช่วงแรกสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
และได้รับการสนับสนุนจากทางต้นสังกัดในการจัดงบประมาณตามนโยบาย ฯ ให้มาส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร
เนื่องจากวัสดุบางอย่างเป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิง้ ไปต้องมีการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ใหม่เพื่ออานวยความสะดวกให้ครูผู้สอน
และนักเรียนให้มากที่สุด ซึ่งเงินส่วนต่างที่เกินมานั้น สถานศึ กษาก็ได้จัดตั้งโครงการเข้าไปในแผนงานประจาปีเพื่อให้
สามารถนาเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินสะสม) ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพิ่มเติม อีก
ทั้งมีการประสานงานไปทางต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นเพื่อขอวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและขอหนังสือคู่มื อการ
ปฏิบัตงิ านตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถศึกษาวิธีการและนามาเป็นแนวทางในการ บูรณา
การและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของทางสถานศึกษาต่อไป
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สามารถจะช่วยพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การกล้าที่
จะตัดสินใจ เพราะ ส่วนใหญ่ในการทากิจกรรมเด็กต้องเป็นคนวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ซึ่งครูผู้สอนก็เพียงแค่ช้แี นะ
แนวทางเพื่อเป็นทางเลือก แต่ตัวเด็กเป็นคนเลือกทางที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเขามากและเป็นสิ่งที่ตัวเค้ามั่นใจว่าทาได้ดี
ที่สุด สามารถสอนให้นักเรียนรู้จักการพัฒนาความคิด ความอ่าน หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งนักเรียน
แต่ละคนเติบโตมาในครอบครัวที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการที่เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้น นักเรียนจะ
สามารถพัฒนาความคิดความอ่านของตัวเองด้วยเหตุและผลในแบบความคิดของนักเรียน
การแข่งขันทางการศึกษามีผลเสียต่อนโยบาย ฯ เนื่องจากโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่จะมีผลการสอบแข่งขันที่ดีกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ดังนั้น
การแข่งขันทางด้านวิชาการที่มีเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้บางโรงเรียนไม่ได้จัดทากิจกรรมตามนโยบาย ฯ ที่กระทรวงศึกษา
สั่งการ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเรียนการสอนและเสียโอกาสในการติวเพื่อให้นักเรียนสามารถสอบแข่งขันสร้าง
ชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน บางทางโรงเรียนก็มีการปลอมผลการดาเนินงานขึ้นมาเพื่อให้เพียงผ่านโดยไม่มีการติดตาม
อย่างเคร่งครัด ส่งผลใหเนโยบาย ฯ ไม่ประสบผลสาเร็จ
1.2.2 กลุ่มครูผู้สอน
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นได้วา่ หลังจากรับนโยบายจากผู้บริหาร ครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเลือกว่าจะให้กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับหลักของนโยบาย 4H คือ HEAD
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HAND HEART และ HEALTH ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ กาหนดรูปแบบการสอนเป็นแผนกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
คล้ายกับแผนการสอนในแต่ละชั่วโมงของคุณครู หรือดาเนินการเป็นแบบแผนกิจกรรมให้นักเรียนลองวางแผนและดาเนิน
กิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งทางครูผู้สอนและสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมฝ่ายเดียวบางครั้งมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรม
ระหว่างเพื่อนครูแต่ละกลุ่มสาระ แต่ไม่ได้มีการประสานงานจากหน่วยงานภายนอก หรือมีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาช่วยในกระบวนนานโยบาย ฯ ไปปฏิบัติ หลังจากการดาเนินกิจกรรมได้ผลตอบรับจากผู้เ รียนมาก ผู้เรียน
สนใจและชอบทากิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่าการนั่งเรียน สิ่งที่สาคัญคือผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานเวลาได้ทา
กิจกรรม
นโยบายลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ เห็ น ได้ เ ด่ น ชัด ว่า จ านวนนั ก เรี ย น จ านวนครู ผู้ ส อน มี ผ ลต่ อ การ
ดาเนินงานตามนโยบาย ฯ อย่างแน่นอน เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่สามารถแบ่งให้เด็กได้ฝึกอย่างทั่วถึง บางกิจกรรม
ผู้เรียนมีจานวนมาก เวลาการเล่นจะเพิ่มมากขึน้ บางครั้งกิจกรรมบางอย่างก็ไม่สามารถทาได้ตามที่วางแผน ฉะนั้นต้องมี
การจัดสรรจานวนผู้เรียนให้เพียงพอต้องครูที่จะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงจริง ๆ
นโยบายลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทาให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย ผู้เรียนและครูมีเวลาทากิจกรรมร่วมกัน
เป็นการสร้างความรักใคร่ปรองดองระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนมากขึ้นในความเป็นครูก็หวังอยากได้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดี
ขึน้ ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเปิดใจยอมรับของตัวผู้เรียน ผู้เรียนที่เปิดใจยอมรับ จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
รอบตัวได้เร็วกว่าผู้เรียนที่ไม่เปิดใจยอมรับ แต่เป็นการเพิ่มภาระให้ครูผู้สอน ซึ่งต้องมีการเตรียมแผนการสอนทั้งในวิชาของ
ตนเองและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยเช่นกัน ปัญหาในการดาเนินนโยบายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่
จากัด ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรมาจากรัฐไม่มสี ่งผลโรงเรียนดาเนินการจัดสรรงบประมาณเองหรือจัดทาโครงการขอไปยัง
ต้นสังกัด ถือเป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนเช่นกัน จากที่โรงเรียนต้องเริ่มดาเนินการได้เลยต้องมาดาเนินการในการ
จัดหางบประมาณมาเพื่อการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับ
1.2.3 กลุ่มนักเรียน
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นได้วา่ นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับชัน้ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมไม่ไ ด้ เป็นผู้คิ ดกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ หากในแต่ละชั่วโมง
ครู ผู้ ส อนจะนากิ จกรรมมาให้ ทา บางกิ จ กรรมที่ อยากจะทาเพิ่ม เติม หากครู ผู้ส อนสามารถแทรกหรือ จัด กิจกรรมได้
ครูผู้สอนก็ทาให้ได้เสมอ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทามาก่อนก็ได้ปฏิบัติ สนุก เพลิดเพลิน ไม่เครียดจากการทา
กิจกรรม มีความสามัคคีกับเพื่อนในกลุ่มมากขึน้ และยังสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือสามารถนาไปเป็นอาชีพได้
ครูผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน คอยให้คาแนะนาเสมอ แต่ปัญหาที่พบบ่าย คือ 1.อุปกรณ์ไม่เพียงพอส่งผลให้
ไม่ได้ปฏิบัติกันครบทุกคน 2.เพื่อนในกลุ่มบางคนเอาแต่เล่นไม่ยอมช่วยกันทางาน 3.บางกิจกรรมต้องเพิ่มเวลาให้มากขึ้น
4. จานวนครูผู้คอยแนะนามีไม่เพียงพอต่อความต้องการเด็ก เวลาต้องการจะถามต้องรอตามคิว
1.2.4 กลุ่มผู้ปกครอง
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่มสี ่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินนโยบายหรือเสนอแนะแนวทางการดาเนินนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่พร้อมที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ทากิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถานศึกษาอย่างเต็มที่เพื่ อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เต็มศัก ยภาพของนักเรียนเอง ถือเป็นกิจกรรมที่ดีพอใจในการจัดกิจกรรมของสถานศึก ษา
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เนื่องจากนักเรียนมีพัฒนาการในการใช้ทักษะชีวิตที่ดีขนึ้ สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้าน มีการคิด
ลาดับขั้นตอนการทางานที่ดีขึ้น สามารถนาความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้ช่วยผู้ปกครองในช่วงปิดดภาคเรียนได้จริง ปัญหาที่
พบส่วนใหญ่เกิดจากการที่นักเรียนบางคนนาวัสดุ อุปกรณ์ไปไม่ครบต้องมีการยืมกันจึงส่งผลให้การทากิจกรรมติดขัดเป็น
อย่างช่วงแต่ไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนมีความสุขและนาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้กลับมาเล่าให้ผู้ปกครอง
ฟังอยูต่ ลอด
2) ผลการศึ ก ษาปั ญ หา และอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการน านโยบายลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติในโรงเรียนเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2.1 งบประมาณตามนโยบาย ฯ ให้มาส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร เนื่องจากวัสดุบางอย่างเป็นวัสดุที่
ใช้แ ล้ ว ทิ้ง ไปต้อ งมีก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ปกรณ์ ต่า ง ๆ ใหม่เพื่อ อ านวยความสะดวกให้ ค รู ผู้ ส อนและนั ก เรี ย นให้ ม ากที่ สุด
ซึ่งเงินส่วนต่างที่เกินมานั้น สถานศึ กษาก็ได้จัดตั้งโครงการเข้าไปในแผนงานประจาปีเพื่อให้สามารถนาเงินรายได้ ของ
สถานศึกษา (เงินสะสม) ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพิ่มเติม
2.2 การประสานงานหน่วยงานภายนอก มีการประสานงานน้อย ไม่ได้มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งการดาเนินงานขัน้ ตอนต่าง ๆ ทางสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด
2.3 จานวนครูผู้ดูแลนักเรียนมีจานวนน้อยกว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการดาเนินงานที่ล่าช้า กิจกรรมเสร็จไม่ตามกาหนดเวลาที่ได้กาหนด ซึ่งสามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ทางอ้อม
2.4 ด้านเวลาการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดอาจใช้เวลาไม่ได้กัน บางกิจกรรมใช้เวลามาก
ส่งผลให้ผู้เรียนทากิจกรรมเสร็จไม่ทันของเวลาเลิกเรียน
2.5 ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ บางกิจกรรมจาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กบางสถานศึกษามี
วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อจานวนของผู้เรียนที่สนใจทากิจกรรมนั้น ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถลงมือปฏิบัตกิ ันได้อย่าง
ทั่วถึง

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ประสิ ทธิผ ลการนานโยบายลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ไปปฏิบั ติในโรงเรีย นเขตอ าเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
นโยบายลดเวลาเรี ย น เพิ่ม เวลารรู้ ใ นโรงเรี ย นเขตอ าเภอเมือ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา โดยภาพรวมมีระดั บ
ประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64
ทุกโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองพะเยาได้จัดให้มกี ารดาเนินการตามนโยบายฯ มีการปฏิบัตจิ ริง แต่ละโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่
แตกต่างกันออกไปตามบริบทในเขตพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งประสบผลสาเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ของตัวนโยบาย
มีการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจังเสมอ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศดาเนินการไปอย่างต่อเนื่องประกอบกับความสลับซับซ้อนในภารกิจของรัฐเพิ่มทวีคูณขึน้ การนานโยบายฯ ไปสู่
การปฏิบัติจึงต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มุ่งการตอบสนองความต้องการจาเป็นของ
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ผู้เรียนอยู่ตลอดไป ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ พัฒนารูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินการ
เรียนรู้ผู้เรียนตามแบบแผนที่โรงเรียนและครูผู้สอนได้กาหนดไว้ก่อน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความสุขกับการเรียน
มากขึ้น เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ อันนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย
ฯ จากผลการวิจัยประสิทธิผลการนานโยบายฯ ไปปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยภาพรวมทุกฝ่ายอยู่ระดับมาก
เว้นแต่กลุม่ ผู้ปกครองผลการวิจัยอยูใ่ นระดับปานกลาง นัน้ เพราะ ผู้ปกครองไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินนโยบายฯ หรือเสนอแนะแนวทางการดาเนิน นโยบายฯ ทั้งนี้ด้าน
คุณภาพผู้เรียนมีการสนองตามนโยบายของรั ฐบาล ในการลดเวลาเรียนของชั่วโมงเรียนวิชาหลักและเพิ่มกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการ และความถนั ดของผู้เรียนที่ฝึกใหผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต
ทักษะการแก้ไขปัญหา การทางานร่วมกับผู้อ่ืน สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอันดี ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการดารงชีวิตที่แปลกใหม่ เรียนรู้ส่งิ ที่ไม่เคยปฏิบัติ และด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมนั้น
ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา แม้บางเวลาต้องพบเจอ
กับอุปสรรค จะเป็นเพียงผู้คอยให้คาปรึกษา ชี้แนะ คอยกระตุน้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดว้ ยตนเองเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ผู้
ศึกษาได้ตงั้ ไว้
สอดคล้องกับ คมสรร บุญประโคน และ วรวัฒน์ พรหมเด่น (2561) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงาน
การบริหารของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้แก่ ด้านการส่งเสริม ด้านการดาเนิน
กิจกรรม และด้านการควบคุมคุณภาพ พบว่าผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ ตลอดเวลา
มีการนานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติจริงจัง โดยผู้บริหารเป็นผู้รับนโยบายลงมาปฏิบัติ มีความคาดหวังไว้ไม่สูงมาก ส่วนครู
เป็นผู้รับนโยบายจากผู้บริหารและเป็นฝ่ายปฏิบัติภายใต้การดูแลของผู้บริหาร ส่งผลให้การประเมินโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก แต่หากครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันมีการบริหารกิจกรรมโดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเพราะ ขาดงบประมาณ
ในการส่งเสริมการดาเนินงาน ครูขาดความตระหนักในการส่งเสริมกิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม
อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับกิจกรรม จัดกิจกรรม 4H ให้หลากหลายและตามความสนใจของผู้เรียน
2. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิผลของการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปปฏิบัติ
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารรู้ของโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เรื่องที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุงมากที่สุด คือ 1. ด้านงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้มาส่วนหนึ่งแต่ก็
ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร สถานศึกษาตั้งจัดโครงการเข้าไปในแผนงานประจาปีเพื่อให้สามารถนาเงินรายได้ของสถานศึกษา
(เงินสะสม) ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพิ่มเติม 2. ด้านการประสานงานหน่วยงานภายนอก
มีการประสานงานน้อย ไม่ได้มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 3. ด้านจานวน
ครูผู้ดูแลนักเรียนมีจานวนน้อยกว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการดาเนินงาน
ที่ลา่ ช้า กิจกรรมเสร็จไม่ตามกาหนดเวลาที่ได้กาหนด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ปัญหาด้านกลุ่มผู้บริหาร มีส่วนกระทบต่อประสิทธิผลการนานโยบาย ฯ ไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ส่วนต้นของการดาเนินการ ถึงแม้จะมีการบริหารจัดการ วางแผนอย่างรอบคอบอย่างเป็นระบบ หากแต่ขาด งบประมาณ
ที่เป็นสิ่งสาคัญในการดาเนิน งานตามนโยบายฯ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจานวนนักเรี ยนที่เข้ าเรีย นในสถานศึก ษานั้น ๆ
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ซึ่งสถานศึกษาจะได้รับเงินงบประมาณพัฒนาผู้เรียนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนและหลักสูตรสถานศึกษา
ซึ่งจานวนเงินที่สถานศึกษาจะได้รับขึ้นอยู่กับจานวนนั้นเรียนที่เข้าเรียนประจาปีการศึกษา ส่งผลต่อการวางแผนในการ
จัดสรรงบประมาณของกิจกรรม อีกทัง้ ยังส่งผลต่อการสนับสนุนด้านสื่อ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ปัญหาด้านกลุ่มครูผู้สอน ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย หากครูผู้สอนวางแผนการดาเนินงาน
อย่างไม่รอบคอบ ส่งผลต่อประสิทธิผลการนานโยบาย ฯ ไปปฏิบัตอิ ย่างแน่นอน ซึ่งเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากด้านด้าน
งบประมาณที่ส่งผลต่อครูผู้สอนเตรียมความพร้อมทางด้านสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอต่อจานวนของผู้เรียน
ที่สนใจทากิจกรรมนัน้ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถลงมือปฏิบัตกิ ันได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งจานวนครูผู้สอนมีจานวนน้อยกว่า
ผู้เรียน เพื่อให้คาปรึกษา คาแนะนาในการทากิจกรรมที่ไม่ทั่วถึง ผู้เรียนอาจต้องใช้เวลาในการทากิจกรรมนานมากขึ้น
ปัญหาด้านกลุ่มนักเรียน ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของการนานโยบาย ฯ ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดกับนักเรียน
อาจสืบเนื่องมาจากการจัดการบริหารของครูผู้สอน หรือ อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ผู้เรียนบางคนจึงคิดว่าตนเองไม่
ต้องช่วยเพื่อนทากิจกรรมเพราะไม่มอี ุปกรณ์ที่จะไปช่วย ส่งผลให้เพื่อนในกลุ่มเข้าในผิดได้วา่ เพื่อนไม่ยอมช่วยทากิจกรรม
ปัญหาด้านกลุ่มผู้ปกครอง อาจส่งผลประสิทธิผลการนานโยบาย ฯ ไปปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ปกครองไม่
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายฯ จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินนโยบายฯ
ผู้ปกครองบางส่วนยึดติดกับการประเมินเด็กจากผลการเรียน ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนหนังสือมากกว่าการเสริมสร้าง
ทักษะนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีวิสัยทัศน์ตอ่ การจัดการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษามากกว่า อีกทั้งแนวทางการ
ดาเนินชีวิตของผู้ปกครองในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ส่งผลติ่การให้ความสาคัญการศึกษาที่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับรวีวรรณ พาชัย (2560) ศึกษาปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุ
ศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุวรรณพิทยาคม พบว่าปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากบริบทของ
โรงเรียนในการจัดบริหารเวลาเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ
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การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) :
กรณีศกึ ษาจังหวัดเชียงราย
The Management of the Epidemic Situation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Situation : The Case Study of Chiang Rai Province
วินัย เดชร่มโพธิ์ทอง1* และ วีระ เลิศสมพร1
Winai Detromphothong1* and Veera Lertsomporn1
บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย 2) เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญที่
เป็ น ผู้ น านโยบายไปสู่ การปฏิบัติ ได้ แ ก่ ผู้ ว่า ราชการ สาธารณสุ ข นายอ าเภอ และผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งในการบริ หาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จานวน 13 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์รายบุคคลแบบกึ่งมีโครงสร้าง และ
ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นเน้นการใช้อัตวิสัย (Subjectivity) และสิ่งที่คน้ พบแบบสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัด
เชียงรายศึกษาทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง จังหวัดเชียงรายได้ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2) ด้านบุคลากร มีความเพียงพอต่อการตั้งรั บกั บสถานการณ์ดั งกล่ า วได้ เป็น อย่า งดี 3) ด้ า น
งบประมาณ ได้มีการใช้งบประมาณจากรัฐบาลตามกรอบการจัดสรรที่รัฐบาลกาหนด 4) ด้านสถานที่ แบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ที่ตรวจพบเชื้อ ให้รักษาที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (2) ในการณีที่เดินทางมาจาก
สถานที่เสี่ยงต้องแจ้งผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข และกักตัวที่บ้าน 14 วัน กรณีที่เป็นนักท่องเที่ยว มีไข้ หรือมี
อาการที่สงสัยว่าตนจะติดเชื้อสามารถเข้าพักในสถานที่ที่กาหนด2 แห่ง ได้จนกว่าจะหายดีและมั่นใจว่าไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อ
ดังกล่าว คือ Pa Sak Tong Villa และ และPimann Inn Hotel 5) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ที่จาเป็นและต้อง
ใช้กันทุกคน คือ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความเพียงพอต่อการใช้งาน
2. ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีจานวน 7 แนวทาง ได้แก่ (1) จัดเจ้าหน้าที่สุ่ม
ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการรวมตัวของคนหมูม่ าก (2) จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่เสี่ยง
1 นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มีคนแออัดทุกวัน (3) ล้างทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ (4) จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดิน
ทางเข้าสู่จังหวัดเชียงราย (5) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ ที่ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ไม่ให้มีการลักลอบเปิด
(6) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ต่ าง ๆ โดยการแจกของยั ง ชี พ เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต
(7) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์วิธีการควบคุมและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้
เกิดความเข้าที่ถูกต้อง
คาสาคัญ : การบริหารสถานการณ์, การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), นโยบายสาธารณะ

Abstract
The purposes of this research were to study the administration of the situation due to the outbreak
of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Chiang Rai province and to give the ways for increasing the effectiveness
of administration of the situation due to the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Chiang Rai Province.
This qualitative research data was collected from in-depth interview by using semi-structured Interview to
ask a total of 13 participants; provincial governor, public health officers, sheriff and the officers in the administration of
the situation due to the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). The data was investigated from the
subjectivity and the finding triangulation.
The findings revealed 5 aspects of the study in administration of the situation due to the outbreak of Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) in Chiang Rai province: 1) The structure aspect showed that Chiang Rai Province
conscientiously followed measure to prevent the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from the government
announcement. 2) The personnel aspect revealed that the numbers of personnel were adequacy. 3) The budget
allocation was spent as determined by the government. 4) The place aspect was divided into two parts; (1) First, the
infected people were admitted at Chiang Rai Prachanukroh Hospital (2) Second, for those who came from the high risk
places had to inform the community leader or public health officers and need to be quarantine themselves at home for
14 days. In the case of tourists who were PUI (Patient Under Investigation) could stay in Pa Sak Tong Villa and Pimann
Inn Hotel until they got well. 5) The necessities aspect, there were sufficient hygienic masks and hand sanitizers.
The result of finding the ways for increasing the effectiveness of administration of the situation due to the
outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Chiang Rai Province revealed 7 ways; (1) The officers were
provided to random some sick people from the places where there were gathering outdoor activities. (2) Providing the
officers to patrol the high-risk gathering places every day. (3) Cleaning the public areas once a week (4) The officers
were provided at the screening point to check people who want to visit Chiang Rai province. (5) To control some
temporarily closed places were not allowed to illicitly open. (6) The public relation of Chiang Rai province had to give
the correctly information to people about how to prevent themselves from Coronavirus Disease 2019.
Keywords: Situation management, Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Public policy
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บทนา
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด -19 แพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่นไปยังประเทศต่างๆ
ประเทศญี่ปุ่นได้รับการรายงานว่าพบผู้ป่วยจากเชือ้ โคโรนาสายพันธุ์ใหม่คนแรกในวันที่ 16 มกราคม 2563 ประเทศเกาหลี
ใต้พบผู้ป่วยคนแรกในวันที่ 20 มกราคม 2563 ฮ่องกงพบผู้ป่วยคนแรกในวันที่ 23 มกราคม 2563 อิตาลีพบผู้ป่วยซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวจีน 2 คนติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ขณะที่ประเทศสเปนพบผู้ติดเชื้อรายแรกใน
วันเดียวกัน ส่วนประเทศอิหร่านพบผู้ป่วยคนแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (จิราภรณ์ ศรีแจ่ม, 2563)
จากการที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ว่าพบนักท่องเที่ยวหญิงวัย 61 ปี
สัญชาติจีน ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ติดเชื้อโควิด -19 นับว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อคนแรกนอกประเทศจีน
และต่อมาจานวนผู้ติดเชื้อในไทยแบบก้าวกระโดด เกิดการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน ขยายการระบาดในไทยเป็นวงกว้าง
ทาให้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องลงนามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2563
เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 ขึ้นในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ในทาเนียบรัฐบาล หรือสถานที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนด และ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้คณะกรรมการอานวยการเตรียมความพร้อ มป้ องกัน และแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใ หม่
แห่งชาติ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และให้ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 72/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ยังคง
ปฏิบัตหิ น้าที่ตอ่ ไปตามเดิมภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
วันนี้ 21 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แถลงข่าวที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ว่าพบผู้ป่วยไวรัส
โคโรนา (COVID-19) คนแรกของจังหวัด ที่อาศัยอยู่ที่ อาเภอเทิง จากการสืบสวนทางการแพทย์พบว่า ผู้ป่วยเคยเดินทาง
ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และเคยข้ามพรมแดนด่านปอยเปต อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว และได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงราย โดยผ่านสายการบินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ทั้งนี้หลังการ
ตรวจพบผู้ป่วย ทางจังหวัดได้เรียกประชุมสาธารณสุข และจัดตั้งศูนย์ติดตามสถาน การณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
พร้อมกับปิดด่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านบางจุด เพิ่มการคัดกรองช่องทางเข้าออกประเทศ พร้อมกับย้าประชาชนใน
เชี ย งรายให้ ร่ ว มกั น ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด และส าหรั บ สถานการณ์ Covid-19 ของจั ง หวั ด เชี ย งราย ประจ าวั น ที่
23 มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยยืนยันกาลังรักษา จานวน 9 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รักษาหายแล้ว 9 ราย และ มียอดรวมทั้งหมด
สาหรับผู้เดินทางที่มาจากเมียนม่าร์และลาว ที่อยู่ระหว่างการกักตัว 23 คน ผู้เดินทางมาจาก กทม.และปริมณฑล ที่อยู่
ระหว่างแยกกักตัวเอง 183 คน ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ที่อยูร่ ะหว่างแยกกักตัวเองมีจานวน 94 คน (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย, 2563)
จากเหตุผลทัง้ หมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดเชียงราย ว่า มีการบริหารงานเป็นเช่นไร มีวิธีในการแก้ไขอุปสรรค
และปัญหาต่าง ๆ อย่างไร และมีแนวทางประการใดบ้างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่องการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19):กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้ตัวแบบการนา
นโยบายไปปฏิบัติ “ตัวแบบการจัดการ” ของ วรเดช จันทรศร (2554) และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 (2563) นามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาโดยสามารถเขียนเป็น
แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการศึกษาได้ดังนี้
โครงสร้าง
การบริหารสถานการณ์

บุคลากร

การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)
ของจังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
สถานที่

ผลของการ

นานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง กาหนดพื้นที่หลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ เขตอาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียงของ แ ละ
อาเภอเวียงแก่น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรอยต่อชายแดน และเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการติดต่อและคมนาคมของบุคคล
มากมาย โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้กาหนดกลุม่ ผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้คุณสมบัตขิ องความเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
การกาหนดนโยบาย การบริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัด
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เชียงราย ผู้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัด นายอาเภอ สาธารณสุข
อาเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย จานวน 13 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วยแนวทาง
การวิเคราะห์เชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructure Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการบริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์ของโรค
ดังกล่าว โดยผู้ศึกษาใช้วธิ ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุม่ ผู้ที่ให้ขอ้ มูลสาคัญ
3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือในการศึกษาค้นคว้า โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ ทนงศักดิ์ พล
อาษา (2553) ยศ ตีระวัฒนานนท์ (2563) และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโค
วิด-19 (2563) นามา นามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์
จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นปัญหาสาคัญและอธิบายความเชื่อมโยง ภายใต้วิธีการที่สาคัญ ของการจาแนกและจัดระบบ
ข้ อ มู ล (Typology and Taxonomy) การวิเคราะห์ สรุ ปอุ ปนั ย (Analytic Induction) วิเคราะห์ข้ อมู ลในเชิง เนื้อ หา (Content
Analysis) ข้อมูลที่เก็บจะเน้นการใช้อัตวิสัย (Subjectivity) ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ตรวจสอบข้อมูล และสิ่งที่ค้นพบแบบสามเส้า
(Triangulation) เพื่อเป็นแนวทางยืนยันความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูล และสิ่งที่คน้ พบ
โดยแบ่งออกเป็น (1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ
ว่ามีความเหมือนหรือสอดคล้องกันหรือไม่ (2)การตรวจสอบสามเส้าด้านแนวคิด (Conceptual Triangulation) เป็นการใช้
มุมมองของแนวคิดต่าง ๆ มาพิจารณาข้อมูลชุดเดียวกัน และ (3)การตรวจสอบสามเส้าด้านสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
เป็นการใช้สหวิทยาการมาร่วมอธิบายข้อค้นพบต่าง ๆ

ผลการศึกษา
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 13 คน เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัด นายอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกาหนดนโยบายในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัด
เชีย งราย ดั ง นี้ 1) ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด เชีย งราย 2) นายอ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด เชีย งราย 3) นายอ าเภอแม่ฟ้า หลวง
4) นายอาเภอเม่สาย 5) นายอาเภอเชียงแสน 6) นายอาเภอเชียงของ 7) นายอาเภอเวียงแก่น 8) สาธารณสุขจังหวัด
เชี ย งราย 9) สาธารณสุ ข อ าเภอแม่ ฟ้ า หลวง 10) สาธารณสุ ข อ าเภอเม่ ส าย 11) สาธารณสุ ข อ าเภอเชี ย งแสน
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12) สาธารณสุขอาเภอเชียงของ และ 13) สาธารณสุขอาเภอเวียงแก่น ด้วยแบบสัมภาษณ์รายบุคคลแบบกึ่งมีโครงสร้าง
ซึ่งจะได้นาเสนอ ตามลาดับดังนี้
1. ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จาแนกตามตาแหน่ง/สถานะ เพศ อายุวุฒิการศึกษา ระยะเวลา
อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ และการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ จานวน 13 คน พบว่า ตาแหน่ง /
สถานะผู้บริหารมากที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77
เพศชายมากที่สุด จานวน 8 คน ร้อยละ 61.54 รองลงมาคือเพศหญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 อายุชว่ ง 41-50 ปี มาก
ที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาเป็นอายุช่วง 31-40 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 อายุไม่เกิน
30 ปี จ านวน 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.63 และอายุ มากกว่ า 51 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.63
วุฒิการศึกษาทุกคนสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ มากที่สุดไม่เกิน 5 ปี จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมา 6–10 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และ 15 ปีขนึ้ ไป จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.77 เช่นกัน และการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อฯ เคยเข้ารับการอบรม
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และไม่เคยเข้ารับการอบรม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46
2. ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของจังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ของจั ง หวั ด เชีย งราย แบ่ ง ประเด็ น ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ทั้ง สิ้น 5 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นโครงสร้ า ง 2) ด้ า นบุ ค ลากร
3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านสถานที่ 5) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านโครงสร้าง
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย ด้านโครงสร้าง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ข้อกาหนด ออกตามความแห่งพระ
ราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ.2548 และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่องการจัด
โครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพิ่มเติม โดย
มีข้อกาหนดประกอบด้วย การห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค การห้าม
ชุมนุม มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้าว การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค การประสานงาน
เพื่อให้การกาหนดมาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การออกประกาศหรือคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
และให้ ประกาศ หรือ ค าสั่ ง ของผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด หรือ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติด ต่อ ที่ อ อกตามกฏหมายว่ า ด้ ว ย
โรคติดต่อเพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นคาสั่งตามข้อกาหนดนี้ สาหรับจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายรับคาสั่งจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) ให้จัดตั้ง
ศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรั สโคโรนาสายพันธ์ใ หม่ 2019 จังหวัดเชียงราย และมี คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเป็นคณะดาเนินงาน
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2.1.3 หน้าที่และอานาจ
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(2) ประสานความร่วมมือ เชื่อมโยงการดาเนินงานทุกภาคส่วนที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
(3) ปฏิบัตหิ น้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากจะมี จ ากจั ด ตั้ ง คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งรายแล้ ว แต่ ล ะอ าเภอยั ง มี ก าร
ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอาเภอขึ้น เพื่อนานโยบายไปใช้ได้อย่างทั่วถึง เข้าถึงประชาชนที่ห่างไกล
รั บทราบข้ อ ก าหนดและค าสั่ ง และให้ ถื อ ปฏิบัติต ามข้ อ ก าหนดอย่า งเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง สร้ า งการรั บรู้ ถึ ง เจตนารมณ์
มาตรการ ข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดั บซึ่ ง จะมีน ายอ าเภอ หรือ ปลั ด อ าเภอที่ ไ ด้ รับมอบหมายเป็ น ประธานคณทางาน รั บทราบข้ อ ก าหนดและค าสั่ ง
นายกรัฐมนตรี และให้ถือปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงเจตนารมณ์ มาตรการ ข้อปฏิบัติ
แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จะต้องรับทราบ
และถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัดอีกด้วย
2.2 ด้านบุคลากร
ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของจังหวัดเชียงราย ด้านบุคลากร จะเห็นได้ ว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีการคัดกรองเชิงรุก และ
เข้มงวดในการใช้มาตรการการป้องกันตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ และเมื่อมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ไปดูแล และ
อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่างๆ จะต้องมีการกักตัว 14 วัน และเฝ้าระวังอาการทั้งผู้ที่ มีความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบัตงิ าน โดยจะส่งผลกระทบด้านการขาดบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขไปพอสมควร และไม่เพียงพอกับ
การรักษาทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังต้องแยกหมวดหมู่ของบุคคลที่จะใช้ในการให้บริการเหตุน้ีก็
ส่งผลกระทบกับการขาดแคลนบุคลากรเช่นกัน ซึ่งบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขถือว่าเป็นบุคคลที่มีความ
เสี่ยงสูง
เมื่อพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เพียงพอต่อการลงพื้นที่เชิงรุก จึงต้องใช้วิธีการให้สาธารณสุข
ประจาพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่นนั้ ๆ ลงพื้นที่และเฝ้าระวังเพื่อคัดกรองเป็นเบื้องต้นก่อน หากพื้นที่ใด
มีความเสี่ยงสูงจึงนาทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง แต่จังหวัดเชียงรายก็ยังถือ
ว่ามีบุคลากรที่ยังสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เป็นอย่างดี
(วัชรพงษ์ คาหล้า, 2564)
2.3 ด้านงบประมาณ
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย ด้านงบประมาณ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และผลกระทบต่าง ๆ
ที่ทาให้รัฐบาลจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่ง
จังหวัดเชียงรายก็ได้รับการดาเนินการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการเงิน โดยให้สินเชื่ อดอกเบื้อต่า มาตรการ
ด้านการคลัง โดยเลื่อนชาระภาษี รวมทั้งโอนเงินชดเชยรายได้ให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และมาตรการลดค่าใช้จ่าย
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เช่นค่าน้า ค่าไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเงินเยียวยา จากกระทรวงการคลังอีกด้วย ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลที่ดาเนินการมาจาก 3 แผนงานหลัก ได้แก่
1) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วงเงิน 45,000 ล้านบาท
2) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้กับภาคประชาชน
เกษตรกร และผู้ ประกอบการ ซึ่ ง ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) วงเงินรวม 565,000 ล้านบาท
3) แผนงานหรื อ โครงการที่ มี วั ตุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท
ทั้งนีจ้ ังหวัดเชียงรายได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตามที่รัฐบาลจัดสรร โดยแบ่งระยะการจัดสรรงบประมาณเป็น 3
ระยะ ตามกรอบของรัฐบาลกาหนด ได้แก่ (1) การจัดสรรงบประมาณในระยะสั้น (พ.ศ.2563-2564) (2) การจัดสรร
งบประมาณในระยะกลาง (พ.ศ.2565-2569) (3) การจัดสรรงบประมาณในระยะยาว (พ.ศ.2570-2580)
2.4 ด้านสถานที่
ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของจังหวัดเชียงราย ด้านสถานที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.4.1 สถานที่สาหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สาหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้กาหนดให้
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่ถนนสถานพยาบาลตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่
สาหรับรักษาตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีความพร้อมที่จะ
ใช้เป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลได้เตรียมรับมือผู้ป่วยโควิด ที่เพิ่มขึ้น และกาชับบุคลากรทางการแพทย์
เข้มความปลอดภัยในการรักษาทุกขั้นตอน
2.4.2 สถานที่สาหรับผู้ที่ต้องการกักตัวและสังเกตอาการ
ในการณี ที่ เ ดิ น ทางมาจากสถานที่ เ สี่ ย ง และเข้ า มาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายแล้ ว จะต้ อ ง
ดาเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ หรือประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาต้องแจ้งผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านก่อนเป็นเบื้องต้น และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน 14 วัน
เมื่อมีอาการให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที
กรณีที่เป็นนักท่องเที่ยว เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายแล้วมีไข้ หรือมีอาการที่สงสัยว่าตน
จะติดเชื้อสามารถเข้าพักในสถานที่ที่ทางจังหวัดเชียงรายกาหนดได้จนกว่าจะหายดีและมั่นใจว่าไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปัจจุบัน มีสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมินโดยกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงกลาโหม
ให้ เ ป็ น สถานที ่ก ัก ตัว ทางเลือ ก (Alternative Loca lState Quarantine) ในจัง หวัด เชีย งราย มี เ พี ย ง 2 แห่ง คื อ
(1) Pa Sak Tong Villa และ (2) Pimann Inn Hotel ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้ า ใช้บ ริ ก ารได้ อย่า งสะดวกสบายหาก
ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้
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2.5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของจังหวัดเชียงราย ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ที่จาเป็นและต้องใช้กันทุกคน คือ หน้ากากอนามัย และ
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ซึงในช่วงแรกอาจเกิดความขาดแคลน แต่ในระยะหลังเริ่มมีการผลิตมากขึ้นและไม่เกิดความขาด
แคลนแล้ว ในส่วนของสถานที่รับบริการต่าง ๆ ก็ยังคงต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการ และอีกสิ่ง
หนึ่ ง คื อ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ วั ด อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกายซึ่ ง ใขณะนี้ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน ในส่ ว นของทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ก็มีการเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ที่รองรับกับการตรวจคัดกรองหาโรคติดเชื้อดังกล่าว อย่างเพียงพอไม่น่าเป็น
ห่วงแต่อย่างใด แต่สาหรับภาคประชาชนจะต้องมีการทาความเข้าใจ และวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้
ถูกต้อง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็นคนช่วยดูแล
3. ผลการวิเคราะห์ผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ผลการวิเคราะห์ผลการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ โดยสามารถแบ่งขัน้ ตอนการนานโยบายไปปฏิบัตไิ ด้ 6 ข้อ ดังนี้
3.1 การจั ด หาพื้ น ที่ ค วบคุ ม โรค (Local Quarantine) กั ก กั น ผู้ เ ดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศ และ
ผู้เดินทางข้ามจังหวัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน
3.2 การตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงรายทางด่านชายแดนที่มีรอยต่อระหว่าง
ประเทศ ร่วมกับกรมการตรวจคนเข้าเมือง
3.3 การค้ น หาผู้ที่อ ยู่ในข่า ยสงสัย ว่าจะติด เชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) จากผู้ ที่ทาแบบ
ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัดทาขึ้นผ่าน QR Code โดยใช้เกณฑ์ประเมิน PUI
เช่นเดียวกับที่แพทย์ใช้ในการสอบถามอาการในการคัดกรองความเสี่ยงเบือ้ งต้น
3.4 การจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจให้เป็นไปตามประกาศหรื อคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงราย
โดยออกตรวจตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัตติ ามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งคัด
3.5 ดาเนินมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรการหลักของประเทศอย่างเคร่งครัด และ
รายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกวันให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทราบ
4. ผลการวิเคราะห์การนานโยบายไปใช้เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดเชียงรายจาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน
เชิงคุณภาพ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากคาถามแบบปลายเปิดในแบบสัมภาษณ์และในแบบสอบถาม พบว่า แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดเชียงราย
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีจานวน 7 แนวทาง ได้แก่
1) จัดกาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข สุ่มค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก อาทิ ตลาด ชุมชน เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้สอบสวนโรค และอาสาสมัครสาธารณสุข ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
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เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากพบผู้ที่เข้าข่ายสงสัย ต้องเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งและส่ง
โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชือ้ หากผลตรวจพบว่าเป็นผู้ตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน
ดาเนินการส่งตัวผู้ตดิ เชื้อไปรักษาในโรงพยาบาลหรือประสานโรงพยาบาลรับตัวผู้ตดิ เชื้อเข้าไปรักษา และเก็บสารคัดหลั่งผู้
ใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาลเพื่อหาเชื้อ และกักกันเพื่อดูอาการ 14 วัน
2) การจัดกาลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่จังหวัดเชียงรายประกาศเป็นสถานที่เสี่ยง สถานที่ที่มีคนแออัด
ให้เป็นไปตามประกาศ/คาสั่งคณะกรรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายทุกวัน นาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ปกครอง ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคพร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคให้เกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้อง
3) ฝ่ายรักษาความสะอาดดาเนินการล้างทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ถนน สะพานลอย ป้ายรถประจาทาง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) นอกจากนี้จัดหาถังขยะพร้อมจัดหา
สถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้อจากประชาชน ในการจัดเก็บหน้ากากอนามัย
หรือขยะติดเชื้อจากจุดวางถังขยะติดเชื้อที่กาหนด ทั้ งนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายต้องทาการประชาสัมพันธ์และ
แนะนาการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยสาหรับประชาชน โดยการลงพื้นที่ให้คาแนะนา การแจกโบรชัวร์ การติดประกาศไวนิล
และภาพประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค เป็นต้น
4) จั ด ก าลั งเจ้ าหน้าที่ ร่ว มกั บหน่วยงานด้ านความมั่น คงตั้ง จุ ด ตรวจคัด กรองการเดิน ทางเข้ าสู่จังหวัด
เชียงราย บริเวณถนนขาเข้าจังหวัดเชียงรายทุกสาย รวมไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทส
และประเทศเพื่อนบ้าน
5) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบสถานที่ที่ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว และพื้นที่เสี่ ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้มีการลักลอบเปิด สาหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ไ ด้รับการผ่ อนปรนแล้วให้ ปฏิบัติ ต าม
มาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลและ ประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
6) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการแจกของยังชีพเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต
เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ซึ่งต้องขอความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยทางหนึ่ง
7) การทาสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายต้องดาเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการ
ควบคุมและป้องกันโรคให้แก่ป ระชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าที่ถูกต้อง โดยการลงพื้นที่ให้คาแนะนา การแจกโบรชัวร์
การติดป้ายไวนิล และทา infographic ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และLine นอกจากนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยขออภิปรายผลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย
การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้าน
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สถานที่ 5) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ โดยแต่ละประเด็นมีความสาคัญกับการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับ ฐานิตา สุขกัน (2561) กล่าวว่า
การบริหารสถานการณ์ ไม่มีรูปแบบการบริหารแบบใดดีที่สุด การบริหารแต่ละแบบและแต่ละวิธีจะก่อให้เกิดผลแตกต่าง
กันตามสภาวะแวดล้อมแต่ละอย่าง การเลือกแบบใดให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพราะแต่ละวิธีก็มีข้อดีและ
ข้อจากัดอยู่ในตัว และเฟรด ฟายเลอร์ (1967; อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี , 2553) ได้เสนอแนวความคิ ดการบริ ห าร
สถานการณ์ (Situational Management Theory) ซึ่งถือเป็นการบริหารที่ขึ้นอยู่กับในเชิงสภาพข้อเท็จจริงด้วยแนวคิดที่ว่า
การเลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดหากแต่สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็น
ตัวกาหนดว่าควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนั้น หลักคิดง่ายๆ ของการบริหารเชิงสถานการณ์นั้นถือว่า
การบริหารจะดีหรือไม่ขนึ้ อยูก่ ับสถานการณ์ สถานการณ์จะเป็นตัวกาหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม
และผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุดโดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิ ดและระบบเปิด
และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบว่าทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
การนานโยบายไปปฏิบัติ สามารถแบ่งขัน้ ตอนการนานโยบายไปปฏิบัตไิ ด้ 6 ข้อตามหลักการบูรณาการของ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ดังนี้ (1) การจัดหาพื้นที่ควบคุ มโรค (Local Quarantine) กักกันผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ และผู้เดินทางข้ามจังหวัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน (2) การตัง้ จุดตรวจคัดกรอง
การเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงรายทางด่านชายแดนที่มีรอยต่อระหว่างประเทศ (3) การค้นหาผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากผู้ที่ทาแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัดทา
ขึ้นผ่าน QR Code โดยใช้เกณฑ์ประเมิน PUI (4) การจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ตั้งจุดตรวจควบคุม
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงราย ที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด และบริเวณ
เขตชายแดนผ่านทางระหว่างประเทศ (5) การจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจให้เป็นไปตามประกาศหรือคาสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อเชียงรายโดยออกตรวจตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งคัด (6) ดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรการหลักของประเทศอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดาเนินงานเป็น
ประจาทุกวันให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเชิงบูรณาการของการนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ของวรเดช จันทรศร (2554) ที่ กล่าวสรุปว่าการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติใน
บางครั้ ง อาจมีค วามสลั บซั บซ้ อ นทั้ ง ในแง่ บทบาทของหน่ว ยงานที่ รับเอานโยบายไปปฏิบัติ หน่ว ยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการนานโยบายไปปฏิบัติหลายประการ เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ปัญหาด้านการควบคุมถือว่า
เป็นความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ รวมไปถึงปัญหาด้าน
ความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึน้ มีจานวน 7 แนวทาง ได้แก่
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1) จัดกาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข สุ่มค้นหาผู้ปว่ ยในพืน้ ที่ที่มีกิจกรรมการรวมตัวของคนหมูม่ าก
2) จัดกาลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่จังหวัดเชียงรายประกาศเป็นสถานที่เสี่ยง สถานที่ที่มีคนแออัดให้
เป็นไปตามประกาศ/คาสั่งคณะกรรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายทุกวัน
3) ฝ่ายรักษาความสะอาดดาเนินการล้างทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ถนน สะพานลอย ป้ายรถประจา
ทาง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนี้จัดหาถังขยะพร้อมจัดหา
สถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้ อจากประชาชน ในการจัดเก็บหน้ากากอนามัย
หรือขยะติดเชื้อจากจุดวางถังขยะติดเชื้อที่กาหนด
4) จัดกาลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตั้งจุดตรวจคัดกรองการ
เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงราย บริเวณถนนขาเข้าจังหวัดเชียงรายทุกสาย รวมไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง บริเวณรอยต่อ
ระหว่างประเทศไทสและประเทศเพื่อนบ้าน
5) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบสถานที่ ที่ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว และพื้นที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้มีการลักลอบเปิด
6) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการแจกของยังชีพเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต
เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ซึ่งต้องขอความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยทางหนึ่ง
7) ประชาสั ม พัน ธ์จั งหวั ดเชีย งรายต้อ งด าเนิน การประชาสัม พัน ธ์วิธีการควบคุมและป้ อ งกันโรคให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าที่ถูกต้อง
จากการวิเคราะห์ถงึ แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจั ง หวั ด เชีย งรายนั้น มีค วามสอดคล้ อ งตั ว แบบทางด้ า นการบริ ห ารของ วรเดช
จันทรศร วรเดช (2554) เป็นการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัตโิ ดยเน้นให้ความสนใจไปที่สมรรถนะขององค์การเพราะเชื่อ
ว่าความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ ในลักษณะนี้
โครงการจะประสบผลสาเร็จได้จึงจาเป็นที่จะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่ เหมาะสม องค์ประกอบที่สาคัญของ
ตั ว แบบ ตั ว แบบนี้ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บสมรรถนะขององค์ ก ารภาครั ฐ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ประกอบย่อ ยส าคั ญ ได้ แ ก่
โครงสร้างขององค์การ บุคลากรขององค์การ งบประมาณในการดาเนินการ สถานที่ปฏิบัตกิ ารนโยบาย และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้ในการดาเนินการ ดังนัน้ องค์การจึงต้อมีการวางแผน เตรียมความเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบย่อย
เหล่านีใ้ ห้สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากรูปแบบสังเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย ตลอดจนการอภิปรายผลเรื่อง การบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะระดับ
นโยบายและข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ได้แก่
1.1 ควรจัดองค์กร / ส่วนราชการรับผิดชอบด้านโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยตรงในระดับ
อาเภอ
1.2 ควรจั ด สรรงบประมาณอย่า งเพีย งพอส าหรั บสถานที่ กั ก กั น ตั ว ผู้ป่ว ยที่ ติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) ในระดับอาเภอ
1.3 ควรเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านยาเสพติดมากยิ่งขึ้น
1.4 มีการเพิ่มโทษให้กับบุคคลที่ปล่อยข่าวปลอม หรือให้ขา่ วที่มีผลต่อการเข้าใจผิดของประชาชนเกี่ยวกับโร
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติ ได้แก่
2.1 ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง เพื่อคลายความกังวล และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดารงชีวิตประจาวัน
2.2 ดาเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ให้กับบุคคลที่ปล่ อยข่าวปลอม หรือให้ข่าวที่มีผลต่อการ
เข้าใจผิดของประชาชนเกี่ยวกับโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2.3 การปฏิบัตติ ามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยการนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัตอิ ย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและสามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ได้ผล
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรศึกษาวิจัยเรื่องความสาเร็จในการร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีต่อการป้องกันและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทราบระดับของความร่วมมือ
แนวทางภาคเอกชนและประชาชนที่มีตอ่ หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เป็นข้อมูลนามาวิเคราะห์ถงึ สาเหตุแล้วจึงพัฒนาปรั บปรุง
และวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในจังหวัด และประเทศอื่น ๆ ด้วย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษารองศาสตราจารย์ ดร.
วีระ เลิศสมพร ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน
และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สกึ ซาบซึง้ เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกท่าน
ที่กรุณาให้ความรู้ ให้คาปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงานทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ ให้คาแนะนาแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอาเภอ และสาธารณสุขอาเภอ ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงรายที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนีส้ าเร็จได้ด้วยดี
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คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการี
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทาให้ขา้ พเจ้าเป็นผู้มกี ารศึกษา และประสบความสาเร็จมาจน
ตราบเท่าทุกวันนี้
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การสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) กรณีศึกษา กองร้อยมณฑล
ทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Internal Communication Through LINE Application: Study of the 33 rd Military Circle
Troop Company, Kavila Camp, Muang District, Chiang Mai Province
บัญชา สินสุพรรณ1* และ ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์2
Bancha Sinsupan1* and Chatthip Chaichakan2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) รูปแบบ ปัญหา
และอุปสรรค ตลอดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) : กรณีศึกษา
กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) จัดทาข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) : กรณีศึกษา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยวิธีการศึกษาแบบการวิจั ยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) ก าหนดกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคั ญแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุม กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยในการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ประกอบด้วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 5 นาย และนายทหารชั้นประทวน จานวน 10 นาย
รวมทั้งหมด 15 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 มีการส่งสาร
ผ่านกลุ่มไลน์ของกองร้อย ในบางครั้งอาจใช้การโทรแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ติดต่อไปยังผู้รับสารโดยตรงเพื่อความรวดเร็วใน
การสื่อสารภายในองค์กรในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ด้านทิศทางของการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบไป 1) การสื่อสาร
จากบนลงล่าง คือการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปยังผู้ปฎิบัติ 2) การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน คือการสื่อสารจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปถึงยังผู้บังคับบัญชาระดับที่สูงขึน้ ไป และ 3) การสื่อสารในรูปแบบแนวนอน คือการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรที่มียศหรือตาแหน่งอยู่ในระดับเดียว โดยปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
สื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสื่อคาสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ที่
ล่าช้าหรือเกิดความไม่เข้าใจในข้อความที่ส่ง สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนช่องทางการสื่อสาร 2) ปัญหาด้านความปลอดภัย
ในการรักษาความลับ แก้ไขปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดถึงการมีกฎระเบียบที่ทันต่อ
นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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*Corresponding author : Bancha_847@hotmail.com
1

2

-Proceedings-

33
เทคโนโลยีปั จจุ บั น 3) ด้ านประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อที่ ใช้ส่ื อสาร แก้ ไขปั ญหาโดยเสนอแนะให้ หน่ วยควรสนั บสนุ น
งบประมาณในการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ และ 4) ด้านเทคนิคของการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ไฟล์และข้อความหมดอายุทาให้
ไม่สามารถเรียกเปิดใช้งานได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการบันทึกข้อมูลไว้ในโน้ตของทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) หรือ
บันทึกข้อมูลหรือรูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
2. ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33
ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบด้านการสื่อสาร ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 2) ด้านกระบวนการสื่อสาร จัดให้มีระเบียบหรือแบบแผนปฏิบัติใน
การสื่อสารภายในองค์กร และ 3) ด้านทิศทางของการสื่อสาร ส่งเสริมให้มีรูปแบบทิศทางการสื่อสารด้านอื่น นอกจาก
การสื่อทิศจากบนลงล่างให้เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การสื่อสารภายในองค์กร, แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE)

Abstract
This study has two main objectives which are 1 ) to study formations, obstacles, problems, and solution of
problems within internal communication through LINE application: A case Study of the 33 rd Military Circle Troop
Company, Kavila Camp, Muang District, Chiang Mai Province. 2) to create a from suggestion the result of the study in
Internal communication through LINE application: A case Study of the 33rd Military Circle Troop Company, Kavila Camp,
Muang District, Chiang Mai Province. Besides, this study was a qualitative research which the target group was
obtained by purposive sampling of 15 people who are commander in the Troop Company include Commissioned officer
5 people and Non-Commissioned officer 10 people. The instruments used in the study was semi-structured in-depth
interview and analyzed the data with content analysis which found that
1. The Formations of internal communication through LINE Application in the 33rd Military Circle Troop
Company has used the LINE group for communication. The LINE application calls directly to the recipient in urgent
case. The direction of communication within the organization, including: 1) Downward communication is communication
from the commander to subordinates, 2) Upward Communication is communication from subordinates to commander
who command higher levels and 3) Horizontal Communication is the communication of a subordinates in an organization
that has a same level in Chain of command. Obstacles, problems, and solution of problems within internal
communication through LINE application had 4 Issues as follows: 1) Delayed communication of commands via LINE
application or misunderstandings of sent messages. Changing resolved by communication channels. 2) Security in
confidentiality Solve the problem by creating an understanding of internal communications. As well as Having
regulations that keep with current technology. 3) Efficiency of communication tools problems. Suggestions for resolving
the issue are Sufficient communication equipment should be provided for personnel. 4) A technical problem with LINE
application that file or messages expire. Problem solved by saving information in the notes of the LINE application or
saving information or images on a mobile phone or computer.
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2. Suggestions for internal communication through the LINE application had 3 Issues as follows,
1) Communication elements; Should promote the development of personnel to have knowledge and abilities.
2) Communication process; There should be rules or schemes operating in the messenger. 3) Direction of communication;
Promoting other communication directions. In addition to communicating from top to bottom to increase.
Keywords: Internal communication, LINE Application

บทนา
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT)
เข้ามามีบทบาททาให้เกิดสังคมข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน มนุษย์สามารถข้ามพรมแดนของประเทศและเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารได้ทุกสถานที่และทุกเวลาได้อย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารงานขององค์กรให้ อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะทาให้องค์กรนั้นได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ และเป็นผู้นาในตลาด โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางด้ า นการสื่อ สารที่ มีค วามทั น สมั ย รวดเร็ ว ผ่ า นคอมพิว เตอร์ แ ละโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มีก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ติดต่อสื่อสารในการดาเนินธุรกิจ การทางานโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ก็สามารถทาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึน้ และมี
แนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต (วีรวดี ขุขันริน, 2560)
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) เป็ น สื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ มี ก ารน าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (Smartphone) และ แท็บเล็ต (Tablet)
ส่งผลให้มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทาให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล
ให้ ค วามนิย มในการนาสื่อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ประโยชน์ทั้ง ในการติดต่อ สื่อ สารภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น โดยกระทาผ่านโปรแกรมหรือ
ซอฟท์แวร์ในโทรศัพท์มือถือ ที่เรียกว่า แอปพลิเคชั่น (Mobile Application) ที่มีผู้ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานเป็นจานวนมากและได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงได้ทุก
สถานที่และทุกเวลา สื่อสารแบบไร้สายได้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยจากการสารวจของ We Are Social และ Hootsuite ในในเดือน
มกราคม 2561 พบว่า แอปพลิเคชั่นที่มีการใช้งานสูงสุด (Monthly active users) ในประเทศไทย ได้แก่ แอปพลิเคชั่นไลน์
(LINE) (WP, 2561)
กองทั พ บกซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานราชการที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการดู แ ลรั ก ษาค วามมั่ น คง
ของประเทศ ตามพระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 (2551) มาตรา 8 ดังนี้ 1) การป้องกัน
ประเทศ 2) การรักษาความมั่นคงภายใน 3) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและ 4) การพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ กองทัพบกยังมีภารกิจอื่นที่ไม่ใช่สงคราม (Military Operation Other Than War: MOOTW) เช่น การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การพิทัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ การช่ว ยเหลือ ด้ า นมนุ ษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) การรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติและองค์กรนานาชาติ อ่ืน ๆ
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(United Nations Peace Keeping Operations) และการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งการดาเนินงานเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัย
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กองทัพบกจึงมีการปรับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความทันสมัยในองค์กร ปัจจุบันมีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในกองทัพมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทางาน หรือในเรื่องทั่วไปมีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารไร้สายเข้ามาอานวย
ความสะดวก ส่งผลให้รูปแบบของการทางานเปลี่ยนแปลงไป (สันติสุข ศรีเมือง, 2559)
กองร้ อ ยมณฑลทหารบกที่ 33 เป็ น หน่ ว ยขึ้ น ตรงของมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ า ยกาวิ ล ะ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้นาแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์ ก ร ไม่ ว่ า จะเป็ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การประสานงานระหว่ า งบุ ค คล การประสานงานระหว่ า งองค์ ก ร
การรายงานข้อมูลข่าวสาร การมอบหมายงานภายในองค์กร และการส่งภาพถ่ายต่อผู้บังคับบัญชาให้ทันต่อสถานการณ์
และเวลา เป็นต้น จากความสาคัญดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การสื่อสารนัน้ มีความสาคัญอย่างมากในทุกส่วน เพื่อให้กาลังพลมี
ความเข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ถื อเป็นการติดต่อสื่อสารที่ใหม่บางครั้ ง การ
ติดต่อสื่อสารและการ รับ -ส่ง ข้อมูลข่าวสาร อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่ชัดเจน สูญหายและล่ าช้า ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาภายในองค์กร และส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เพื่อ
การสื่อ สารภายในองค์ กรของกองร้ อ ยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ า ยกาวิล ะ อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด เชีย งใหม่ โดยวิธี การ
ศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ตลอดถึงการนาผลการศึกษามาจัดทาข้อเสนอแนะด้าน
การสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
การศึกษาครั้งนี้มุ่งหวังที่จะทาให้การสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แ ก่ ก ารด าเนิ น งานในองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ผลการศึ ก ษาสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการทางาน การกาหนดยุทธศาสตร์และกาหนดนโยบายการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารภายในองค์กรให้ กับหน่วยทหาร ส่วนราชการอื่นๆ หน่วยงานเอกชน หรือองค์การต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับ
บริบทได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
(LINE) : กรณีศึกษา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) : กรณีศึกษา กองร้อยมณฑล
ทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิ เคชั่นไลน์ (LINE): กรณีศึกษา กองร้อยมณฑล
ทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบ ตามแนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนเอกสาร และ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านด้านองค์การและการจัดการที่ว่าด้วยการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
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องค์ ป ระกอบของการสื่ อ สาร กระบวนการสื่ อ สาร และทิ ศ ทางการสื่ อ สาร มาสั ง เคราะห์ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) และภารกิจของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 โดยนาต้นแบบกรอบการศึกษาของ นิภาพร สงคา
(2560) มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้ โดยจะได้กรอบแนวคิดดังต่อไปนี้

ภาพ แสดงกรอบแนวคิดการสือ่ สารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) :
กรณีศกึ ษา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) : กรณีศึกษา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33
ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยมีวธิ ีวิทยาการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า นี้ ประชากรของการศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกองร้ อ ยมณฑลทหารบกที่ 33
โดยสามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) นายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 12 นาย 2) นายทหารชั้นประทวน
จานวน 54 นาย ซึ่ง ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่ มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากผู้ที่ เกี่ย วข้ อ ง
โดยตรงกับการควบคุม กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วย และผู้บังคับหน่วยทหารในกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) รวมจานวนทั้งสิ้น 15 นาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) นายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 5 นาย คัดเลือกเฉพาะ ตาแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย, ตาแหน่ง ผู้บังคับหมวดสนามยิงปืน,
ตาแหน่ง ผู้บังคับหมวดฝึก และ ตาแหน่ง ผู้บังคับหมวดบริก าร และ 2) นายทหารชั้นประทวน จานวน 10 นาย คัดเลือก
เฉพาะ ตาแหน่ง จ่ากองร้อย, ตาแหน่ง ผู้บังคับตอนสูทกรรม, ตาแหน่ง ผู้บังคับหมู่บริการ และ ตาแหน่ง รองผู้บังคับหมู่
บริการ
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured or guided Interview) หรือใช้คาสาคัญ
(Keywords) โดยไม่ได้กาหนดคาถามตายตัว เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ ปัญหาและอุปสรรค ในการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ที่ได้กาหนดนโยบายและสั่งการมาเป็นลาดับชั้น รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า โดย
คาถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์
(LINE) และส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับรูปแบบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์ (LINE)
ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบเนื้อหาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
และความถูกต้องทางภาษา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ข้ อมู ลปฐมภู มิ (Primary Data) หลั งจากเก็ บข้ อมู ลแล้ ว ผู้ วิ จั ยได้ จั ดข้ อมู ล แบ่ งเป็ นหมวดหมู่ ตามเนื้ อหา
และประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้น ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั่วไปแล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะห์หา
ความเชื่อมโยงในแต่ละประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาที่เกี่ยวข้องในอดีต ซึ่งได้ทาการค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ
3.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Analysis) โดยการน าข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ
มาทาการวิเคราะห์ภายใต้วธิ ีการดังนี้
3.3.1 การจาแนก และจัดระเบียบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการนาข้อมูลที่ได้รับจากการค้นหา
และเก็บรวบรวมมาจาแนกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้งา่ ยต่อการวิเคราะห์
3.3.2 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับโดยผ่านการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือการ
ทดสอบ แบ่งออกเป็นด้านข้อมูล โดยพิจารณาจากแหล่งบุคคลที่เป็นกลุ่มนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน
และด้านเครื่องมือโดยผู้วจิ ัยได้กาหนดคาถามไว้ก่อนล่วงหน้า ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
3.3.3 เมื่อประเด็นใดนามาวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบคาถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการศึกษา
เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยคัดเลือกจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุม กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วย และผู้บังคับหน่วยทหารในกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ที่มีความเกี่ยวข้องกับ การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) รวมจานวนทั้งสิ้น 15 นาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) นายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 5นาย
คัดเลือกเฉพาะ ตาแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย, ตาแหน่ง ผู้บังคับหมวดสนามยิงปืน, ตาแหน่ง ผู้บังคับหมวดฝึก และ ตาแหน่ง
ผู้บังคับหมวดบริการ และ 2) นายทหารชั้นประทวน จานวน 10 นาย คัดเลือกเฉพาะ ตาแหน่งจ่ากองร้อย, ตาแหน่ง
ผู้ บั ง คั บ ตอนสู ท กรรม, ต าแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ หมู่ บ ริ ก าร และ ต าแหน่ ง รองผู้ บั ง คั บ หมู่ บ ริ ก ารด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบ
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กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured or guided Interview) หรือใช้คาสาคัญ (Keywords) โดยไม่ได้กาหนดคาถามตายตัวซึ่งจะ
ได้นาเสนอ ตามลาดับดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหาร
ชั้นประทวน ดังนี้
1.1 นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น น้ อ ยกว่ า
2 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 และรองลงมาคือดารงตาแหน่ง ปัจจุบันระหว่าง 2 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 มีอายุอยู่ในช่ว ง
30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือมีอายุ ระหว่าง 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้ อ ยละ 20 ตามล าดั บ ด้ า นรายได้ข องผู้ให้ ข้อ มูล ส่ว นใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ย อยู่ในช่ว ง 25,001 – 30,000 บาทต่อ เดือน
คิดเป็นร้อยละ 60 และมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับการศึกษาทั้งหมดสาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) อยู่ระหว่างระหว่าง 2 – 3 ปี
คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือระหว่าง 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และมากกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เพื่อการทางาน คิดเป็นร้อยละ 80 และเพื่อการสนทนา
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20
1.2 นายทหารชั้ น ประทวน ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มี ร ะยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ อยู่ ร ะหว่ า ง
2 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 และรองลงมาคือดารงตาแหน่งปัจจุบันน้อยกว่า 2 ปีและมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ในแต่
ละล าดั บ โดยมี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 31 – 40 ปี มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 รองลงมาอายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 25 – 30 ปี ,
41 – 50 ปี และอายุ 51 ปี ขึน้ ไป คิดเป็นร้อยละ 30, 20 และ 10 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 15,001 – 20,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ตามมาด้วยมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาท, ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท และ 25,001 –
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30, 10 และ 10 ตามลาดับ ในด้านการสาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80 และสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) อยู่ระหว่างระหว่าง 2 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือมากกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ
30 และระหว่าง 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เพื่อการทางานเป็น
ส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ เพื่อการสนทนาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40
2.สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33
จากการวิเคราะห์รูปแบบ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) : กรณีศึกษา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สามารถ
แบ่งการวิเคราะห์ เป็น 2 ประเด็นได้แก่
2.1 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE)
กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการทางานโดยใช้ ระบบแบบ
ทหารมีการจัดองค์กรที่ตายตัว มีสายการบังคับบัญชาแบ่งมอบหน้าที่อย่างชัดเจน แต่เดิมก่อนที่จะมี การนาแอปพลิเคชั่น
ไลน์ (LINE) มาใช้เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร การสั่งการต่างๆ จากผู้บังคับบัญชาไปยังหน่วยรองจนถึงตัวกาลังพลคน
สุดท้ายของหน่วย จะใช้การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน เอกสาร และทางวาจา หรือสั่งการสื่อสารประเภทวิทยุ และโทรศัพท์
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เป็นต้น ปัจจุบันกาลังพลของหน่วยได้ใช้การสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เนื่องจากโทรศัพท์ใน
ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายในระบบ GPRS/EDGE, Wi-Fi หรือ 3 จี และ 4 จี ได้ ซึ่งแต่เดิมนิยมใช้ส่ือสารกันระหว่าง
เพื่อนฝูงหรือกับคนที่รู้จัก หน่วยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญจึงเริ่มมีการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เป็นอีกทางหนึ่งของการ
สื่อสารในการบังคับบัญชาและสั่งการทางทหารอีกระบบหนึ่ง ช่วยให้การสื่อสารสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
มากขึ้น เนื่องจากแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ตา่ งๆ พูดคุยโต้ตอบผ่านไลน์ได้ทันที ทั้ง
การโทรคุยและการวิดีโอคอล ส่วนใหญ่จะกระทาในรูปแบบการส่งสารผ่านกลุ่มไลน์ (LINE Group) ของหน่วย และการโทร
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ติดต่อไปยังผู้รับสารโดยตรง เพื่อความรวมเร็วในการสื่อสารภายในองค์กรในกรณีที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วน
หากพิจารณาถึงทิศทางของการสื่อสารภายในองค์กรของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ประกอบด้วย
1) การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการสื่อสารลักษณะจะเป็นไปตามสาย
การบังคับบัญชา เช่น จากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารแบบนี้อยู่ในรูปแบบการแจ้งนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข่าวสารเพื่อการปฏิบัตงิ าน โดยเป็นรูบแบบการสื่อสารหลักของหน่วย
2) การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) คือ การสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปถึงยัง
ผู้บังคับบัญชาระดับที่สูงขึน้ ไป โดยส่วนมากจะกระทาในรูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัตงิ านและการปรึกษาหารือ
3) การสื่อสารในแนวนอน (Later หรือHorizontal Communication) หมายถึ งการให้ ข้ อมู ลข่าวสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเสมอกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งอยูใ่ นระดับอานาจหน้าที่เดียวกันภายในองค์กรและมีผู้บังคับบัญชาคน
เดียวกัน ซึ่งในหน่วยจะเป็นการประสานงานภายในหน่วยและการปรึกษาหารือในเรื่องที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.2 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์ (LINE) ของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 มีข้อมูลที่ควรพิจารณาเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ปัญหาด้านการสื่อคาสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) การเกิดความล่าช้าในการสื่อสาร เช่น การที่ผู้ส่ง
สารส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) แต่ผู้รับสารไม่ได้เปิดดูทันทีทันใด การสื่อสารไม่เข้าใจระหว่างบุคคล เช่น การ
พิมพ์ข้อความตกหล่น สามารถแก้ไขปัญหาโดยการโทรศัพท์คุยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) หรือเลือกใช้ช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบอื่น
2) ปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย ในการรั ก ษาความลั บ เอกสารหรื อ ข้ อ ความบางอย่ า งมี ชั้ น ความลั บ
ไม่ควรแก่การเผยแพร่ แต่เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารบางครั้งจาเป็นต้องส่งต่อ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สามารถ
แก้ไขปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ในการเผยแพร่ข้อมูล จะทาให้
กาลังพลตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับของทางราชการ ตลอดถึงการมีกฎระเบียบที่ทันต่อเทคโนโลยี
ปัจจุบัน
3) ปัญหาด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ส่ือสาร พบว่ากาลังพลบางส่วนใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้มี
ประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะรองรับการ เพิ่มขึ้นของข้อมูลของแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไข
ปัญหาคือ เพื่อให้กาลังพลมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการนามาใช้งานเพื่อการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ทาง
หน่วยควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
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4) ปัญหาด้านเทคนิคของแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ที่ไฟล์และข้อความหมดอายุทาให้ไม่สามารถเรียกเปิด
ใช้งานได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการบันทึกข้อมูลไว้ในโน้ตของทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) หรือบันทึกข้อมูลหรือ
รูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) :
กรณีศึกษา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สามารถสรุปผล
ตามกรอบแนวคิดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านองค์ประกอบของการสื่อสาร
จากองค์ประกอบของการสื่อสารที่ประกอบไปด้วย ผู้สง่ สาร สาร สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร
จะเห็นได้ว่าบุคคลากรเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสาร จาเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคคลากร
โดยการจัดให้มีการจัดอบรมหรือทบทวนการใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สาหรับกาลังพลภายในองค์กร เนื่องจาก
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาตลอดเวลา สามารถนามาปรับเข้ากับกระบวนการสื่อสารในองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึน้
2) ด้านกระบวนการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเป็นกระบวนการ (process) การผ่านข้อมูล ข่าวสารและความเข้าใจจากผู้
ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ควรมีระเบียบหรือแบบแผนปฏิบัติในการสาร ว่าสารใดควรส่งไป
ยังกลุม่ หลัก สารใดควรส่งไปในไลน์บุคคล หรือสารใดควรแจ้งโดยการโทร เป็นต้น
3) ด้านทิศทางของการสื่อสาร
จากการสื่อสารภายในองค์กรของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งรูปแบบการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง
(Downward Communication) เป็นรูปแบบหลักที่ได้รับความนิยมในองค์กรโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ยุทธศาสตร์ของหน่วยและภารกิจของหน่วย ควรมีการส่งเสริมทิศ
ทางการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน (Upward Communication) ผู้บังคับบัญชาเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ านโดยตรงผ่านช่องทางไลน์ เป็นต้น

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยขออภิปรายผลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ผลการศึ ก ษารู ป แบบ ปั ญ หาอุ ป สรรค และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหา
ด้ า นการสื่ อ สารภายในองค์ ก รผ่ า นแอปพลิ เ คชั่ น ไลน์ (LINE) : กรณี ศึ ก ษา กองร้ อ ยมณฑลทหารบกที่ 33
ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.1) การติ ดต่ อสื่ อสารภายในองค์ กร ของกองร้ อยมณฑลทหารบกที่ 33 ผ่ านกลุ่ มไลน์ เป็ นช่ องทางการ
ติ ดต่ อสื่ อสารหนึ่ งที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ พบว่ าสอดคล้ องกั บการศึ กษาของ มณี วิ เศษพานิ ช (2561) ในประเด็ นที่ พนั กงาน
มีความต้องการให้เพิ่มการสื่อสารสังคมออนไลน์ Facebook page และ Line group ทางการของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้
มากขึน้ ในการสื่อสารภายในองค์กร
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1.2) จากผลการศึกษาการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) กองร้อยมณฑลทหารบกที่
33 พบว่าการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ช่วยในการสื่อสารสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
มากขึ้น เนื่องจากแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ตา่ งๆ พูดคุยโต้ตอบผ่านไลน์ได้ทันที ทั้ง
การโทรคุ ย และการวิดีโ อคอล พบว่า สอดคล้ อ งกั บการศึกษาของ ขวั ญ ฤดี ฮวดหุ่ น (2560), สมิธ พิทูรพงศ์ (2561),
สัญชาติ พรมดง, นันทนา นิจจอหอ และ นาถรพี ชัยมงคล (2561) ในประเด็นการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ช่วยให้การ
สื่อสารสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถสื่อสารด้วยภาพและเสียง ทาให้เข้าใจกระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
1.3) การติดต่อสื่อสารตามลักษณะทิศทางของการติดต่อ (Direction) พบว่าสอดคล้องกับการสรุปของ
ธิติภพ ชยธวัช (2548) พบว่ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 มีทิศทางของการสื่อสารภายในองค์กรทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การสื่อสารจากบนลงล่าง เป็นการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปยังผู้ปฎิบัติ 2) การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน คือ
การสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปถึงยังผู้บังคับบัญชาระดับที่ สูงขึ้นไป และ 3) การสื่อสารในรูปแบบแนวนอน คือการ
สื่อสารของผู้ปฏิบัตงิ านในองค์กรที่มียศหรือตาแหน่งอยู่ในระดับเดียว จากข้อค้นพบการสื่อการสื่อสารภายในองค์กรพบว่า
ส่วนใหญ่ทิศทางการสื่อสารมีลักษณะจากบนลงล่าง เนื่องจากโครงสร้างการบริหารงานราชการเป็น ระบบลาดับชั้น
(Hierarchy system) การสื่อสารภายในองค์กรส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นคาสั่ง
1.4) ปัญหาที่พบในการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) และข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข มีข้อพิจารณา ดังนี้
1.4.1) ปัญหาด้านการสื่อคาสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) การเกิดความล่าช้าในการสื่อสาร เช่น การ
ที่ผู้ส่งสารส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) แต่ผู้รับสารไม่ได้เปิดดูทันทีทันใด การสื่อสารไม่เข้าใจระหว่างบุคคล
เช่น การพิมพ์ข้อความตกหล่น จากประสบการณ์การที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างนายทหารชั้นประทวน
จะเห็นได้ว่าร้อยละ 20 พึ่งมีประสบการในการใช้ไม่เกิน 2 ปี ประกอบกับบางคนใช้งานเพื่อการทางานเท่านั้น จึงทาให้
ความถี่ในการใช้งานยังต่า ส่งผลให้การใช้งานยังอาจไม่คล่องแคล่วนัก สามารถแก้ไขปัญหาโดยการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์
(LINE) ในการโทรศัพท์คุย
1.4.2) ปัญหาด้านความปลอดภัยในการรักษาความลับ เนื่องจากภารกิจของหน่วยในบางครั้ง อาจจะมี
การส่งเอกสารที่มีชั้นความลับ ไม่ควรแก่การเผยแพร่ แต่เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารบางครั้งจาเป็นต้องส่งต่อ ผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สามารถแก้ไขปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งจาเป็นต้องมี
กฎเกณฑ์ในการเผยแพร่ขอ้ มูล จะทาให้กาลังพลตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับของทางราชการ ตลอดถึง
การมีกฎระเบียบที่ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
1.4.3) ปัญหาด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร จากข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคั ญ
พบว่านายทหารชัน้ ประทวน ร้อยละ 80 มีรายได้ที่ต่ากว่า 20,000 บาท จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของประชากรในกลุ่มนี้ พบว่า
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูล แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ข้อเสนอแนะ
สาหรับการแก้ไขปัญหาคือ เพื่อให้กาลังพลมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการนามาใช้งานเพื่อการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
(LINE) ทางหน่วยควรสนับสนุนงบประมาณในการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
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1.4.4) ปัญหาด้านเทคนิคของแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ที่ไฟล์และข้อความหมดอายุทาให้ไม่สามารถเรียก
เปิดใช้งานได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการบันทึกข้อมูลไว้ในโน้ตของทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) หรือบันทึกข้อมูลหรือ
รูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การจัดทาข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
(LINE) : กรณีศึกษา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ด้านการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) สามารถสรุปผล
ตามกรอบแนวคิดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านองค์ประกอบของการสื่อสาร
จากองค์ประกอบของการสื่อสารที่ประกอบไปด้วย ผู้สง่ สาร สาร สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร
จะเห็นได้ว่าบุคคลากรเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสาร จาเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคคลากร
โดยให้มีการอบรมหรือทบทวนการใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ภายในองค์กร เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่เข้ามาตลอดเวลา
สามารถนามาปรับเข้ากับกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ปริทรรศน์ ลองชูผล (2558) ที่ได้เสนอแนะว่า ควรมีการอบรม ผู้ปฏิบัติง านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบต่างๆ
ของแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE)
2) ด้านกระบวนการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ตามการสรุปของ ทรงธรรม ธีระกุล (2548) เป็นกระบวนการ (process)
การผ่านข้อมูล ข่าวสารและความเข้าใจจากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ จึงควรมีระเบียบหรือ
แบบแผนการปฏิบัตใิ นสาร ว่าสารใดควรส่งไปยังกลุม่ หลัก สารใดควรส่งบุคคล หรือสารใดควรแจ้งโดยการโทร เป็นต้น
3) ด้านทิศทางของการสื่อสาร
จากการสื่อสารภายในองค์กรของกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งรูปแบบการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง
(Downward Communication) เป็นรูปแบบหลักที่นิยมใช้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วย ตามรูปแบบของการบริหารงานราชการที่ใช้ระบบลาดับ
ชั้น แต่เพื่อให้การทางานของหน่วยมีประสิทธิภาพและพัฒนาการทางานให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ควร
ส่ ง เสริ ม ทิ ศ ทางในการสื่ อ สารรู ป แบบอื่ น ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น การสื่ อ สารแบบล่ า งขึ้ น บน (Upward Communication)
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโดยตรงผ่าน
ช่องทางไลน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ควรมีการจัดอบรมหรือทบทวนการใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ภายในองค์กร เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่เข้ามา
ตลอดเวลา สามารถนาสิ่งเหล่านี้มาปรับเข้ากับกระบวนการสื่อสารในองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการพิจารณาประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูลก่อนส่งสารเข้ามายังแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เนื่องจาก
เอกสาร หรือข้อความบางสิ่งถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการ อาจส่งผลให้เกิดข้อมูลรั่วไหลได้
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3. เพื่อให้เกิดความความรวดเร็ว ในการรับสารของกาลังกาลังพล ควรมีระเบียบหรือแบบแผนปฏิบัติในการสาร ว่า
สารใดควรส่งไปยังกลุม่ หลัก สารใดควรส่งบุคคลหรือสารใด ควรแจ้งโดยการโทร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากระบวนการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ของหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ
เพื่อได้ข้อมูลว่ากระบวนการสื่อสาร ปัญหาและการแก้ไขปัญหามีอย่างไร ผลการศึกษาที่ได้รับนั้นมีความเหมือนหรือ
แตกต่างจากการศึกษาครั้งนีอ้ ย่างไร
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้ แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่สามารถนามาสื่อสารภายในองค์กร เพื่อนาผลการศึกษามา
เปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ตลอดถึงการนามาประยุกต์ร่วมกับ แอปพลิเคชั่นไลน์
(LINE) เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
ที่คอยให้คาแนะนา ปรึกษา และชี้แนะการวิจัยให้สาเร็จไปได้ด้วยดี ขอบคุณผู้ให้ขอ้ มูลกาลังพลกองร้อยมณฑลทหารบกที่
33 ค่ายกาวิละ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ท รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความ
ถูกต้องทางภาษา ประกอบด้วย 1) พันเอกชุตเิ ดช ชวณิช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี 2) พันเอก ดร.สฤษ แผนสนิท รองผู้อานวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหาร
ราบ ค่ายธนะรัชต์ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3) ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้คาแนะนาและความรู้จนสามารถประกอบขึ้นมาเป็นงานศึกษาค้นคว้า ด้วย
ตนเองในครั้งนีไ้ ด้สาเร็จลุล่วง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน
Factors Affecting the Effective Performance of Coronavirus 2019 Prevention
Measures in Nan Province
บัณฑิตา คายวง1* และ รักษ์ศรี เกียรติบุตร2
Bandita Kumyuang1*and Raksi kiattibutra2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนามาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ในพืน้ ที่จังหวัดน่าน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนวทางใน
การนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ไปปฏิบัติในอนาคตทซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จานวน 9 คน ประกอบด้วย นายอาเภอ, สาธารณสุข
อาเภอ และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และการตอบแบบสอบถามของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอเวียงสา อาเภอบ้านหลวง อาเภอสองแคว จานวน 120 คน และจากประชาชนใน
พื้นที่อาเภอเมืองน่าน จานวน 275 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานและประชาชน มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลให้การ
นามาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออก พื้นที่จังหวัดน่านประสบผลสาเร็จ มากที่สุด คือ ความร่วมมือของประชาชน
รองลงมา คือ ความชัดเจนของนโยบาย มาตรฐานของนโยบาย บุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ การติดต่อสื่อสาร และ
ทรัพยากร ตามลาดับ 2) ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ จานวนบุคคลากรที่ปฏิบัตงิ านประจาด่านตรวจไม่เพียงพอกับภารกิจ 3)
ข้อเสนอแนะควรตัง้ ด่านตรวจในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงหรือต้องการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เป็นระยะเวลา
สั้น ๆ เท่านัน้ และควรจัดเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพออยูเ่ สมอเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค
คาสาคัญ: ปัจจัย, ประสิทธิผล, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study the factor affecting the effectiveness of measures for prevent
outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Nan province; 2) study the problems and obstacles of measures;
3) suggest the guideline for prevent new COVID-19 outbreak in the future from mixed method research. Data was
collected by interview from 9 informants, including district chief, public health executive and head of health promoting
sub-district hospital, and questionnaire survey from 120 government staffs, including sub-district headman, village
headman and village health volunteer in Wiang Sa district, Ban Luang district and Song Khwae district, and 275
general people in Muang district of Nan province. The results found that the most effective factor to limit the migration
between Nan and other provinces from staff and people opinion was people’s cooperation following by the clearance
of policy, policy standard, staffs who involve with these policies, the communication between public organization and
resource respectively, whereas the problem was the number of staffs at checkpoint is not sufficient. This study
suggested that to set checkpoints when the outbreak situation is virulence and should do in short term only. In addition,
preparation of sufficient resources for public health system is also important for control the outbreak that might occur
in the future.
Keywords: Factor, Effectiveness, Coronavirus 2019

บทนา
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดโรคติดต่อใหม่ ๆ ที่ผู้คนไม่รู้จักขึ้นหลายครั้ง เห็นได้จากเหตุการณ์การระบาดของ
โรคติดต่ออุบัตใิ หม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น การระบาดของโรคซาร์ส, โรคไข้หวัดใหญ่ 2009, โรคเมอร์ส, โรคติดเชื้อไวรัสอีโบ
ลา, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) และล่าสุดคือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งพบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีน สาหรับใน
ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศขึ้นอย่างรวดเร็วจากสนามมวยลุมพินี และสถานบั นเทิงย่าน
ทองหล่อ ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2563 (สานักงานวิจัยแห่งชาติ, 2563, สื่อออนไลน์) ทาให้ประเทศไทยต้องจัดตั้งศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ขึ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ประเทศให้อยู่ในวงจากัด (สานักนายกรัฐมนตรี, 11 มีนาคม 2563) และทาให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นครั้งแรกใน
วันที่ 25 มีนาคม 2563 (สานักนายกรัฐมนตรี, 25 มีนาคม 2563) ซึ่งนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับชุมชน ทาให้ในขณะนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดต้องยกระดับความเข้มข้น ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกพื้นที่ โดยมีการ
ประกาศห้ามประชาชนเข้า-ออก พื้นที่ เช่น จังหวัดเชียงราย ตากแพร่ ตราด บึงกาฬ ภูเก็ต สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา
ระนอง และจังหวัดน่าน (สยามรัฐออนไลน์, 2563, สื่อออนไลน์)
ในส่วนของจังหวัดน่าน ได้มีการกาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยระงับการเดิน
ทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการชั่ว คราว ในเส้นทางผ่านด่านตรวจอาเภอเวียงสา ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าจังหวัดน่าน
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รอยต่อจังหวัดแพร่ ด่านตรวจอาเภอบ้านหลวงและด่านตรวจอาเภอสองแคว ซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดพะเยาห้ประชาชนที่พัก
อาศัยประจาอยู่ในจังหวัดน่านที่มีความจาเป็นต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่าน ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ผ่านการ
ตรวจคัดกรองและกักตัวเองภายในบ้านพักเป็นเวลา 14 วัน ส่วนประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอื่น หรือมีที่พักอาศัย
ประจาอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ในการเดิน
ทางเข้าจังหวัดน่านต่อเจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจ ซึ่งหากไม่มีเหตุผลความจาเป็นเพียงพอ เจ้าหน้าที่สามารถระงับการ
อนุญาตเข้าจังหวัดน่านได้ (คาสั่งจังหวัดน่าน, 4 เมษายน 2563) และได้มีการออกประกาศปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการ
เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศมี
จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ จังหวัดน่านจึงได้ยกเลิกคาสั่งจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการ
เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน ตัง้ แต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (คาสั่งจังหวัดน่าน, 19 มิถุนายน 2563) ซึ่งจังหวัดน่าน
เป็นจังหวัดทีไ่ ม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการแพร่ระบาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม 2563
ต่อมาเมื่อพบการระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงเดือนธันวาคม
2563 จากตลาดกลางกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร ทาให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เป็นวงกว้าง (บีบีซี นิวส์, 2563,
สื่อออนไลน์) ดังนัน้ เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วนในขณะนัน้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่านจึงได้มคี าสั่งให้จัดตั้งด่านตรวจดูแลการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
(คาสั่งจังหวัดน่าน, 30 ธันวาคม 2563, คาสั่งจังหวัดน่าน, 8 มกราคม 2564) ซึ่งการระบาดระลอกนี้ จังหวัดน่าน พบผู้ติด
เชื้อโควิด-19 จานวน 1 ราย เป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่จังหวัดน่าน
ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนามาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะการใช้มาตรการควบคุมก ารเดิ น
ทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่าน เนื่องจากในขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทัง้ ในประเทศไทยและในหลายประเทศทั่วโลก
จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคโควิด -19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด อีกทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ในมนุษย์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตนั้นก็ไม่อาจคาดการณ์หรือหยุดยัง้ ไม่ให้เกิดขึน้ ได้ แต่สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ได้ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมได้ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการนามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดรของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ใน
อนาคตต่อไปได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัย ที่ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิผลของการนามาตรการป้ องกั นการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ในพืน้ ที่จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไป
ปฏิบัติ ในพืน้ ที่จังหวัดน่าน
3. เพื่อเสนอแนวทางในการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติใน
อนาคต
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กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบัติของแวน มีเตอร์และแวน ฮอร์น (1975, อ้างอิง
ใน วรเดช จันทรศร, 2551) และวรเดช จันทรศร (2551) พบว่าการนานโยบายใดนโยบายหนึ่งไปปฏิบัตมิ ีปัจจัยที่ต้องคานึง
ที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละปัจจัยส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายได้ ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบัติมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
นามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ จังหวัดน่าน ดังนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
1. ความชัดเจนของนโยบาย
2. มาตรฐานของนโยบาย
3. การติดต่อสื่อสาร
4. บุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
5. ทรัพยากร
6. ความร่วมมือของประชาชน

ประสิทธิผลของการนานโยบายไปปฏิบัติ

แผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ ประสิ ทธิ ผ ลของการน ามาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี แบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีวธิ ีวิทยาการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
การน ามาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ไปปฏิ บั ติ จ านวนทั้ ง สิ้ น 84,165 คน
ประกอบด้วย นายอาเภอ สาธารณสุขอาเภอในจังหวัดน่าน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบล (ผอ.รพ.สต.)
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) ในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเวียงสา อาเภอบ้าน
หลวง และอาเภอสองแคว โดยใช้คุณสมบัตขิ องความเป็นผู้ปฏิบัตงิ านในพื้นที่ซึ่งมีจุดตัง้ ด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดิน
ทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดน่าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อาเภอเมืองน่าน โดยอาศัยคุณสมบัติของพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวม
ของประชาชน และมีผู้การเดินทางเข้า-ออกพื้นจังหวัดน่านเป็นจานวนมาก และได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่เหมะสมจานวน 404 คน แบ่งเป็น
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1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 9 คน ประกอบด้วย นายอาเภออาเภอ
เวียงสา นายอาเภอบ้านหลวง นายอาเภอสองแคว สาธารณสุขอาเภอเวียงสา สาธารสุขอาเภอบ้านหลวง สาธารณสุข
อาเภอสองแคว ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลอ่ายนาไลย อาเภอเวียงสา ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพี้ อาเภอบ้านหลวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยอด อาเภอสองแคว จังหวัด ซึ่งได้มาจาก วิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple
random sampling) อาเภอละ 1 คน
2. การวิจัยเชิงปริมาณ จากขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 404 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ จานวน
9 คน คงเหลือกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ จานวน 395 คน ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่อาเภอ
เวียงสา อาเภอบ้านหลวง และอาเภอสองแคว และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อาเภอเมืองน่าน ซึ่งใช้วธิ ีส่มุ ตัวอย่างแบบโควตา
(Quota Sampling) โดยกาหนดสัดส่วนของประชากรตามพื้นที่ตาบล ดังนี้
1. กานันและผู้ใหญ่บ้าน ในพืน้ ที่ 3 อาเภอ 24 ตาบล ตาบลละ 2 คน จานวน 48 คน
2. อสม. ในพืน้ ที่ 3 อาเภอ 24 ตาบล ตาบลละ 3 คน จานวน 72 คน
3. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อาเภอเมืองน่าน จานวน 11 ตาบล ตาบลละ 25 คน จานวน 275 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยกาหนดข้อคาถามเป็นลักษณะคาถามปลายเปิด
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้แบบสอบถาม จานวน 2 ชุด แบ่งเป็น แบบสอบถามสาหรับเจ้าหน้าที่/บุคลากรของรัฐ และภาคประชา
สังคม และแบบสอบถามสาหรับประชาชนทั่วไป
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้ วิจั ย ได้ ส ร้ างเครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการเก็ บรวมรวมข้อ มู ล จากการศึก ษาค้ นคว้าจากตารา เอกสาร งานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่นามาใช้ใน
พื้น ที่ จั ง หวั ด น่า น เพื่อ น ามาปรั บปรุ ง และปรั บใช้ใ นการสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง และแบบสอบถามที่
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย นาแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามฉบับร่างไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล สาหรับแบบสอบถามได้ตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้อง
สมบูรณ์ของเนื้อหา โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละ
ข้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of item-objective congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน IOC ที่มีค่าตั้งแต่ .67
ขึน้ ไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร จากแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย ระเบียบกฎหมาย ประกาศ และคาสั่ง รวมถึงงานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ตอบคาถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสาคัญ ๆ แล้วนาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่
ต้องการหาคาตอบ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาทาการวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปในแต่ละ
ประเด็นจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้ โดยการจาแนกและจัดระบบข้อมูล
(Typology and Taxonomy) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้ อหา (Content
Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปริมาณ โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อดูการกระจายของข้อมูลเป็นรายข้อ และรายด้าน

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์พบ ผลของ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไป
ปฏิบัตใิ นพืน้ ที่จังหวัดน่าน เป็นรายด้านได้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มีความคิดเห็นตรงกันว่า มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออก พื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจน โดยการกาหนดข้อสั่ง
การของจังหวัดน่าน ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตอ่ จังหวัดน่าน ซึ่งการกาหนดนโยบายในระดับจังหวัด
จะยึดมาตรการของส่วนกลางที่ ศบค. กาหนดมาใช้เป็นแนวทางกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และการ
ปฏิบัตงิ านของด่านตรวจก็จะยึดแนวทางของจังหวัดเป็นหลักในการปฏิบัตงิ าน
จากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ปฏิบัตงิ าน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.) มีทัศนคติต่อความชัดเจนของนโยบาย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.29) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) หน่วยงานของ
ผู้ปฏิบัติงานมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรและงานที่รับมอบหมายภายในหน่วยงานและระบุรายละเอียดของ
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.37, SD = 0.62) 2) ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการ
เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านได้โดยง่ายและสามารถนามาใช้ปฏิบัตงิ านในพื้นที่ความรับผิดชอบได้อย่างมั่นใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.30, SD = 0.56) 3) แนวทางปฏิบัติของมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออกพื้นที่จังหวัดน่าน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.28, SD =0.62
) 4) จังหวัดมีการกาหนดภารกิจและการมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยงานอย่างที่ชัดเจนเอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน อยู่ในระดับ
มาก (x̅= 4.20, SD = 0.60 ) และประชาชนมีทัศนคติต่อความชัดเจนของนโยบายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.09)
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โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นรายหัวข้อ ดังนี้ 1) มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความชัดเจน อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.14, SD = 0.66) 2) ประชาชนเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัตใิ นการเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านได้โดยง่าย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, SD = 0.66)
2. ปัจจัยด้านมาตรฐานของนโยบาย
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่าการนำโยบายไปปฏิบัติของด่านตรวจ ทั้ง 3 พื้นที่ หน่วยงานได้ยึดมาตรฐานตาม
ข้อสั่งการของจั งหวัดเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกพื้นที่ แต่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่อาจมี
เทคนิควิธีการ และรายละเอียดของการดำเนินงานที่ต่างกัน และแม้ว่านโยบายจะมีมาตรฐานที่ชัดเจน แต่การการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัตทิ ี่ต้องมีการตีความนโยบายโดยอาศัยดุลพินจิ ของผู้ปฏิบัตงิ านแต่ละบุคคลก็อาจทำให้มาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ านมีความแตกต่างกัน ซึ่งข้อแตกแต่งกันนี้ ทำให้ประชาชนบางส่วนที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่านมองว่าด่าน
ตรวจแต่ละแห่งมีมาตรฐานและการบังคับใช้ที่แตกต่างกันแม้ว่าทุกด่านจะมีเป้าหมายของการปฏิบัตงิ านที่เหมือนกัน
ในส่วนของผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ปฏิบัตงิ านมีทัศนคติต่อมาตราฐานของนโยบายในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.10) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ด่านตรวจหรือ จุดสกัดดูแลการเดิน
ทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดน่านในแต่ละพื้นที่มีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13, SD = 0.69)
2) การปฏิบัตติ ามมาตรการควบคุมเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน มีการบังคับใช้ ในแต่ละพื้นที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07, SD = 0.68) และประชาชนมีความเห็นว่ามาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกในแต่ละพื้นที่
มีการปฏิบัตเิ ป็นมาตรฐานเดียวกัน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03, SD = 0.69)
3. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร
พบว่า การติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ มี ขั้นตอนของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่คล้ายกันทั้ง
3 อำเภอ คือ มีการสั่งการจากจังหวัดมายังอำเภอ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) จะมีการจัดประชุมเพื่อ
แจ้งและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ต่อ ไป นอกจากนี้ในการประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านของอำเภอ
และการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสาธารณสุขก็จะมีการแจ้งชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางของข้อสั่งการใหม่ที่ได้มี
การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่าการสั่งการด้วยหนังสือราชการแบบ
ปกติมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ ดังนัน้ จึงมีการนำแอฟพลิเคชันไลน์เข้ามาช่วยในการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลในแต่
ละพื้นที่ ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้
สำหรับการส่งต่อข้อมูลระหว่างด่านตรวจคัดกรองไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เดิมหน่วยงานใช้วธิ ีการกรอกข้อมูลลงใน
กระดาษและให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ย้อนหลังก่อนส่ง ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ละอำเภอไป
ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า -ออกพื้นที่ในหมู่บ้านชุมชนปลายทางอีกครั้ง ทำให้การส่งต่อข้อมูลมีความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน
ต่อมาจึงได้มีการนำโปรแกรม SAVE NAN มาใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้า -ออกในพื้นที่ ณ ด่านตรวจของอำเภอ
บ้านหลวง ซึ่งสามารถบันทึกและส่งต่อข้อมูลของผู้ที่เดินทางเข้า -ออกในพื้นที่จังหวัดน่านในระบบไปยังแอฟพลิเคชันกลุ่ม
ไลน์ เพื่อรายงานข้อมูลคนเข้าพื้นที่ของแต่ละอำเภอได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับอำเภอและระดับตำบลจะส่ง
ต่อข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์ของระดับตำบล อสม. และกำนันผู้ใหญ่บ้านตามพื้นที่ปลายทางของผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่อไป
เป็นลำดับ ทำให้พนื้ ที่ปลายทางสามารถเตรียมพร้อมรับมือกรณีที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
ต่อมาโปรแกรมนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ที่ด่านตรวจอำเภอเวียงสาอีกด้วย ในขณะที่ด่านตรวจอำเภอสองแคว ใช้วิธีการบันทึก
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ข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้า -ออกในพื้นที่ จังหวัดน่าน ผ่านระบบ Google Form เนื่องจากจุดที่ตั้งด่านมีข้อจำกัดในเรื่องของ
สัญญานอินเทอร์เนต และสัญญานมือถือ จึงทำให้ไม่สามารถนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลมาใช้เช่นเดียวกับด่านตรวจของ
อำเภอบ้านหลวงและด่านตรวจอำเภอเวียงสาได้ โดยข้อมูลจากด่านอำเภอสองแควสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว
จะเป็นผู้รับผิดชอบประมวลผลวันละหนึ่งครัง้ เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยอื่น ๆ ทางกลุ่มไลน์เช่นเดียวกัน
ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ปฏิบัตงิ านมีทัศนคติต่อการติดต่อสื่อสารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ =
4.18) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) หน่วยงานของผู้ปฏิบัตงิ านมีการประสานงานและสื่อสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ทั้งภายในหน่วยงานและการติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.21, SD = 0.56) 2) จังหวัดมีการประสานงานและการสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15, SD = 0.57) และประชาชนมีความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาจังหวัดน่าน
ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ประชาชนใน
พื้นที่ทราบอย่าง รวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99, SD = 0.70)
4. ปัจจัยด้านบุคลากรผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
ผู ้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำคัญ มี ค วามเห็น ว่ าบุ คลากรผู ้ นำนโยบายไปปฏิ บั ติ ม ีค วามรู ้ ความเข้ าใจใน มาตรการควบคุม
การเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการชี้แจ้งและทำความเข้าใจข้อสั่งการให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ ในส่วนของ อสม.จะมี รพ.สต เป็นผู้คอยดูแลให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่า
บุคลากรส่วนใหญ่มคี วามเต็มใจที่จะปฏิบัตงิ านในทุกระดับ และบุคลากรผู้นำนโยบายไปปฏิบัติมีส่วนสำคัญที่ทำให้การนำ
มาตรการดังกล่าวประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
เนื่องจากหมู่บ้านชุมชม เป็นที่มีขอ้ มูลและปฏิบัตงิ านใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านชุมชนมากที่สุด
พบว่า ผู้ปฏิบัตงิ านมีทัศนคติต่อบุคลากรผู้นำนโยบายไปปฏิบัตใิ นภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.32) โดย
มีค่าเฉลี่ยเป็นรายหัวข้อเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =
4.38, SD = 0.57) 2) ผู้ปฏิบัติ เห็นด้วยกับแนวทาง วิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานของมาตรการควบคุมการเดิน
ทางเข้ า -ออกพื้ น ที ่ จ ั ง หวั ด น่ าน อยู ่ ใ นระดั บมากที ่ ส ุ ด (x̅ = 4.37, SD = 0.55) 3) ผู ้ ปฏิ บั ต ิ ง านมี ข วั ญ กำลัง ใจ และ
ความตัง้ ใจที่จะปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพืน้ ที่รับผิดชอบของตนเอง อยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.28, SD = 0.56) 4) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของ
มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของตนเป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.25, SD = 0.55) และประชาชนมีทัศนคติต่อบุคคลกรผู้นำนโยบายไปปฏิบัตใิ นภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.11) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นรายหัว ดังนี้ 1) ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำให้การนำมาตรการควบคุมการ
เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านไปปฏิบัติในพื้นที่ของท่านบรรลุผลสำเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ อสม. (x̅ = 4.35,
SD = 0.73) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล (รพ.สต) (x̅ = 4.25, SD = 0.71) และอยู่ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับอำเภอ (x̅ = 4.16, SD = 0.71) กำนัน/ผู้ใหญ่บา้ น (x̅ = 4.15, SD = 0.78) นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ (x̅ =
4.05, SD = 0.71) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (x̅ = 3.96, SD = 0.79) ตามลำดับ 2) อสม. (x̅ = 4.15, SD = 0.68)

-Proceedings-

53

และ กำนัน/ผู้ใหญ่บา้ น (x̅ = 3.92, SD = 0.70) ในพืน้ ที่ชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางทางการ
ปฏิบัตติ ามมาตรการ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 3) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการนำมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านไปปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ของตนเอง อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03,
SD = 0.66)
5. ปัจจัยด้านทรัพยากร
พบว่าว่าในระยะแรกที่มกี ารระบาดนัน้ ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัตงิ าน เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องวัด
อุณหภูมิ เจลแออฮอล์ ทำให้ต้องระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ ต้องใช้
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ มาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และด่านตรวจได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด ซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนของเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวั ด
โดยสามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มได้ แต่เนื่องจากมีความยุ่งยากในด้านเอกสาร
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีจำนวนมาก จึงได้ขอรับการสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 50 บาทต่อมื้อต่อคน
ต่อวัน อย่างไรก็ตามงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าน้ำดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัตติ ลอด 24 ชั่วโมง แต่ในส่วน
ของวัสดุอุปกรณ์ ปัจจุบันถือว่ามีความเพียงพอมากขึ้นเนื่องจากส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นว่ าหน่วยงาน/พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบมีทรัพยากร
(งบปประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออื่นๆ ที่จำเป็น) เพียงพอต่อการดำเนินการตามมาตรการควบคุม
การเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านให้บรรลุผลสำเร็จ ในระดับมาก (x̅ = 3.44, SD = 0.94)
6. ปัจจัยด้านความร่วมมือของประชาชน
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญบางส่วน มีความคิดเห็นว่าในช่วงแรกของการนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ถือเป็นเรื่องใหม่ การที่จังหวัดน่านเลือกใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่คุมเข้มและเด็ดขาดในการ
ประกาศปิดจังหวัดไม่ให้มีผู้เดินทางเข้า-ออกจังหวัดน่าน จึงค่อนข้างเป็นที่ยอมรับและไม่ส่งผลกระทบมากนัก ต่อมาเมื่อ
ประชาชนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องโรคโควิด-19 มากขึ้น การใช้มาตรการที่คุมเข้มมากและส่งผลต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ จึงมีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย ทำให้การจะใช้มาตรการที่คุมเข้มเท่าเดิมเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูล
สำคัญส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเดิน
ทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านเป็นอย่างดี มีส่วนน้อยมากที่ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งหากพบกรณีดังกล่าวต้องให้ อสม. กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าไปขอความร่วมมือและให้คำแนะนำ หากยังไม่ยินยอมก็จะแจ้งชุดปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคระดับอำเภอไปชี้
แจ้งทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามแนวทางมาตราการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, SD =
0.51) และประชาชนทั่วไปมีทัศนคติต่อความร่วมมือของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17) โดยมีค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) เห็นด้วยกับการนำมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออกพื้นที่จังหวัดน่าน
มาใช้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.22, SD =
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0.69) 2 ประชาชนในหมูบ่ ้านของตนเองได้ปฏิบัตติ ามมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านที่ทางจังหวัด
กาหนดอย่างเคร่งครัด อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.12, SD = 0.73)
7. ด้านประสิทธิผลของการของการนามาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ไปปฏิบัติ
พบว่าการนามาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ควรเป็นไปอย่างรวดเร็วและทัน ต่อ
สถานการณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่มีการระบาดเป็นวงกว้างทาให้จังหวัดที่มีความเสี่ยงมีการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ดั ง นั้น การประกาศหรื อการก าหนดมาตรการจึ งต้อ งมีก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขให้ ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่เห็นว่าการตั้งด่านตรวจด่านสกัดมีไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และสามารถลดจานวนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้ส่วนหนึ่งเท่า นั้น และมีความสาคัญ
น้อยกว่ามาตราการที่ปฏิบัติในระดับหมู่บ้านชุมชน เพราะปัจจัยส่วนสาคัญของการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัตใิ ห้เกิดประสิทธิผลขึ้น ปัจจัยส่วนสาคัญ คือ ความร่วมมือของประชาชนในการ
ปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (D-Distancing) สวกหน้ากากผ้า/หน้ากาก
อนามั ย (M – Mask wearing) หมั่ น ล้ า งมื อ (H – Hand washing) ตรวจเช็ ค อุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย (T-Temperature check)
ตรวจหาเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (T-Testing) และใช้แอปพลิเคชัน (A-Application) ไทยชนะ/ หมอชนะ และความเข้มแข็งของ
ผู้นาชุมชนและอสม.ในพืน้ ที่มากกว่า ดังนัน้ จึงต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัตติ ามหลัก D-M-H-TT-A ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ให้ได้ หรือหากมีผู้ตดิ เชื้อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ การที่ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัตติ ามหลักการดังกล่ าว
เป็นอย่างดีก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติต่อประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.11) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก
พื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อคัดกรอง เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถช่วยป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19, SD = 0.67) 2) การดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดน่านเป็นไปอย่าง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ อยู่
ในระดับมาก (x̅ = 4.03, SD = 0.57) และประชาชนมีทัศนคติต่อประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.07) ดังนี้ 1) มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่านประสบผลสาเร็จ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17, SD =
0.66) 2) การดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดน่าน เป็นไป
อย่าง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98, SD = 0.69)
จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมีความคิดเห็น ต่อปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 และมีความเห็นว่าปัจจัยที่สง่ ผลให้การนา
มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออก พื้นที่จังหวัดน่านประสบผลสาเร็จ มากที่สุด คือ ความร่วมมือของประชาชน
รองลงมา คือ ความชัดเจนของนโยบาย มาตรฐานของนโยบาย บุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ การติดต่อสื่อสาร และ
ทรัพยากร ตามลาดับ และมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการของการนามาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติด
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เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.03
ปัญหาและอุปสรรค
ผลการวิจัย ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า ด้านความชัดเจนของนโยบาย
ช่วงแรกมีปัญหาเรื่องคาสั่งจุดตั้งด่าน ซึ่งเดิมคาสั่งตั้งด่านตรวจของอาเภอบ้านหลวงให้ตงั้ ณ ด่านตรวจบ้านพี้ ตาบลบ้าน
พี้ และด่านตรวจของอาเภอสองแควให้ตั้ง ณ ด่านตรวจบ้านปางปุก ตาบลนาไร่หลวง ซึ่งเป็นด่าน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน
ชั้นในทาให้ก่อนที่ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จะมาถึงด่านมีเส้นทางแยกไปได้หลายเส้นทางทาให้ ไม่สามารถคัดกรองคนเดิน
ทางเข้า-ออกพื้นที่ได้ จึงมีการย้ายจุดตั้งด่านไปตั้งยังบ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง และบ้ านสะเกิน อาเภอสองแคว
ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นหมู่บ้านแรกซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดทาให้สามารถคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกพื้นที่จังหวัด
น่านได้ ด้านมาตรฐานของนโยบาย การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบัตใิ นแต่ละพื้นที่มีเทคนิควิธีการและรายละเอียดของการ
ดาเนินงานที่ต่างกัน และการนานโยบายไปปฏิบัติอาศัยการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทาให้
ประชาชนบางส่วนมองว่าด่านตรวจแต่ละแห่งมีมาตรฐานและการบังคับใช้ที่แตกต่างกัน ด้านการติดต่อสื่อสาร การสั่ง
การด้วยหนังสือราชการแบบปกติมคี วามล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น จึงมีการนาแอฟพลิเคชันไลน์เข้ามาช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ด้านบุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ พบว่าในระยะแรกมีข้อจากัดในเรื่องจ านวน
บุคลากรที่ต้องมาปฏิบัติงานประจาด่านตรวจไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ต้องระดมบุคคลากรมาจาก
หน่วยต่าง ๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข ทหาร และตารวจในพื้นที่มาปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจ
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านรวมทั้งสิ้น 3 ผลัด ทาให้ผู้ปฏิบัตงิ านเกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากมีภาระงานที่
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการระบาดระลอกใหม่ และมีการนามาตรการตั้งด่านมาใช้อีกครั้ง จึงมีการขอความร่วมมือ ให้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่ไม่มีด่านตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้า -ออกจังหวัดน่านช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ในด่านตรวจหลักทั้ง 3 ด่าน เดือนละ 2-3 วัน ตามความสมัครใจ โดยผู้ปฏิบัติง านสามารถเบิกค่าตอบแทนได้
จากต้นสังกัดของตนเอง อย่างไรก็ตามระยะทางที่บุคคลากรในพื้นที่อ่ืนต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจบ้างแห่ง
ค่อนข้างไกล จึงเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ เช่นกัน ด้านทรัพยากร ช่วงแรก
สถานที่ตั้งด่านไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีลักษณะเป็นกางเตนท์ชิดไหล่ทางซึ่งไม่มีความปลอดภัย ต่อมา
จึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการช่วยกันสร้างเป็นด่านชั่วคราวที่มีความมั่นคงขึน้ มาใหม่ซึ่งได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และ
แรงงานจากหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดังนั้น เมื่อมีการระบาดระลอกใหม่และมีคาสั่งให้ตั้งด่านอีกครั้ง
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจึงสามารถดาเนินการได้ทันที นอกจากนี้ยังพบว่าวัสดุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านมีไม่เพียงพอ
โดยเฉพะเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน และไม่มีงบประมาณสนับสนุนในส่ว นของน้าดื่มและค่าตอบแทน
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านความร่วมมือของประชาชน พบว่าแม้ด่านตรวจจะปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ก็ไม่สามารถคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกพื้นที่จังหวัดน่านได้ทั้งหมด โดยพบว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
จังหวัดน่านบ้างส่วน มีการปกปิดข้อมูลที่แท้จริง เช่น หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องมีการกักตัว 14 วัน ก็มักจะให้
ข้อมูลว่ามาจากพืน้ ที่อื่นแทนเพื่อให้สามารถเดินทางเข้ามาในพืน้ ที่จังหวัดน่านได้โดยไม่ตอ้ งกักตัว
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ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไป
ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ปฏิบัตงิ านและประชาชน มีดังนี้ 1) ประชาชนต้องถือปฏิบัตติ ามแนวทางป้องกันโรค
ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและจริงจัง จนกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) ให้ได้ และการประชาสัมพันธ์ยังคง
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจะทาให้มาตรกการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประสบความสาเร็จ 2) การ
นานโยบายไปปฏิบัติทุกด่านตรวจควรมี วิธีการจัดเก็บข้อมูลและวิธีคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ให้เหมือนกันหรือ
คล้ายกันมากที่สุด เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการเปรียบเทียบและเกิดความสับสน 3) ควรมีการใช้มาตราตั้งแต่จังหวัดต้น
ทางโดยจัง หวั ดที่ มีความเสี่ ย งสูง ควรมีระบบคัด กรองผู้ที่จะเดิน ทางออกนอกพื้น ที่ จังหวัด และส่ งข้ อมู ลมายั งจังหวัด
ปลายทาง จะทาให้มาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกพื้นที่ประสบความสาเร็จมากกว่าการดาเนินการคัดกรองใน
พื้นที่ปลายทาง 3) หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรควิด -19 ดีขึ้นหรือมีความรุนแรงลดลงแล้ว ควรยกเลิกการตั้งด่าน
ตรวจแต่ให้เพิ่มความเข้มข้นให้ส่วนของมาตรการที่ดาเนินการในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนแทน 4) ควรมีการจัดสรรทรัพยากร
ให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนไม่วา่ จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน

สรุปและอธิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติต่อปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลของการนา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด จานวน 2 ด้าน โดยเรียงลาดับจากปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากรผู้นา
นโยบายไปปฏิบัติ (x̅ = 4.32) ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย (x̅ = 4.29) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จานวน
4 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความร่วมมือของประชาชน (x̅ = 4.20) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (x̅ = 4.18) ปัจจัย
ด้านมาตรฐานของนโยบาย (x̅ = 4.10) และปัจจัยด้านทรัพยากร (x̅ = 3.44) ตามลาดับ และประชาชนทั่วไปมีทัศนคติตอ่
ปัจจัยที่สง่ ผลประสิทธิผลของการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ในพืน้ ที่
จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน โดยเรียงลาดับจากปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้าน
ความร่วมมือของประชาชน (x̅ = 4.17) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (x̅ = 4.11) ปัจจัยด้านความชัดเจนของ
นโยบาย (x̅ = 4.09) ปั จ จั ย ด้ า นมาตรฐานของนโยบาย (x̅ = 4.03) และปั จ จั ย ด้ า นการติด ต่อ สื่อ สาร (x̅ = 3.99)
ตามลาดับ โดยผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 และฃมีความเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลให้การนามาตรการควบคุมการ
เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านประสบผลสาเร็จมากที่สุด คือ ความร่วมมือของประชาชน รองลงมา คือ ความชัดเจน
ของนโยบาย มาตรฐานของนโยบายบุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ การติดต่อสื่อสาร และทรัพยากร ตามลาดับ
และผลการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้องกันระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้านความ
ชัดเจน สามารถอภิปรายผลได้วา่ มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานของการนามาตรการไปปฏิบัติที่ชัดเจน จึงทา
ให้ผู้ที่ต้องนานโยบายไปปฏิบัติสามารถเข้าใจและนามาใช้ปฏิบัติงานในพื้นรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล
สอดคล้องกับแนวคิดและตัวแบบทางทฤษฎีของการนานโยบายไปปฏิบัติ ของ วรเดช จันทรศร (2551) โดยตัวแบบยึดหลัก
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เหตุผลมีแนวคิดว่าการนานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จ นโยบายจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการ
กาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้แ ก่หน่วยย่อยต่าง ๆ ขององค์การไป
ปฏิบัติที่แน่ชัด ซึ่งสอดคล้องกับด้านมาฐานของนโยบายที่พบว่านามาตราการดังกล่าวไปปฏิบัติมีการกาหนดมาตรฐานที่
ชัดเจน
ด้านการติดต่อสื่อสาร การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่ามี การชี้แจ้งทาความเข้าใจแนวทางของข้อสั่งการที่ได้มีการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในที่ประชุมกานันและผู้ใหญ่บ้าน และการประชุมประจาเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังมีการนาแอฟพลิเคชันไลน์เข้ามาช่วยทาให้การติดต่อสื่อสารและการส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า ทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ในทัศนคติของประชาชน
กลับพบว่าปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมน้อยที่สุด จึงทาให้เห็นว่าแม้ผู้ปฏิบัตงิ านจะมีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติที่ดี แต่ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการ
เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านให้ประชาชนในพื้นที่ทราบได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์เท่าที่ควร ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่มีการระบาดเป็นวงกว้างทาให้จังหวัด ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น หากจะนามาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออก ในพื้นที่จังหวัดน่านไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีความชัดเจนให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและสม่าเสมอยิ่งขึ้น เป็นไป
ตามตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบัตขิ องแวน มีเตอร์และแวน ฮอร์น (1975, อ้างอิงใน วรเดช จันทรศร, 2551) ที่มีแนวคิด
ว่าการสื่อสารระหว่างองค์การเป็นปัจจัยสาคัญในการนานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากการนานโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัย
การสื่อสารของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อ ง และการสื่อสารต้องจะต้องมีความชัดเจน
เที่ยงตรง และสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ แวน มีเตอร์และแวน ยังมีแนวคิดว่าการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ
ของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อผลลัพธ์ของนโยบายมากที่สุดปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับตัวแบบด้าน
การจั ด การของ วรเดช จั น ทรศร ที่ มีแ นวคิ ด ว่า นโยบายจะประสบความส าเร็ จ ได้ บุ ค ลากรในองค์ การต้อ งมีความรู้
ความสามารถที่เพียงพอ สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า บุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัตมิ คี วามรู้ความเข้าใจ
ในมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกในพืน้ ที่จังหวัดน่านเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความเต็มใจที่จะปฏิบัตงิ านในทุกระดับ
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในพื้น ที่ รับผิ ด ชอบของตนเองอยู่ใ นระดั บมากที่ สุ ด และมีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออกพื้นที่จังหวัดน่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบของตนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติใน
ภาพรวมมากที่สุด และประชาชนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัตมิ ากเป็นอันดับสอง
ในขณะที่ด้านทรัพยากร แวน มีเตอร์และแวน ฮอร์น มองว่าทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรอื่น ๆ จะสร้าง
ให้เกิดความต้องการในการทาให้นโยบายเกิดความสาเร็จ สอดคล้องกับตัวแบบด้านการจัดการของ วรเดช จันทรศร ที่มี
แนวคิดว่านโยบายจะประสบความสาเร็จได้ องค์การต้องมีความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ แต่ผลการวิจัยยังคงพบว่าแม้ทรัพยากรในการนามาตรการไปปฏิบัติจะมีไม่เพียงพอไม่ว่า จะเป็ น
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งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และความพร้อมของสถานที่ ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถดาเนินการตามมาตราการให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของนโยบายได้ และด้านประสิทธิผลของการของการนามาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ นั้น ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าการตัง้ ด่านตรวจและจุดสกัดมีความสาคัญน้อย
กว่ามาตราการที่ปฏิบัติในระดับหมู่บ้านชุมชน โดยมองว่าปัจจัยที่มีส่วนสาคัญให้เกิดประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 คือ ความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A และความเข้มแข็งของ
ผู้นาชุมชนและอสม.ในพื้นที่มากกว่า สอดคล้องกับผลวิจัยในส่วนของทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปที่เห็นว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้การนามาตรการควบคุมการเดินทางเข้า -ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประสบผลสาเร็จมากที่ สุด คือ ความ
ร่วมมือของประชาชน รองลงมาคือความชัดเจนของนโยบาย มาตรฐานของนโยบาย บุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ การ
ติดต่อสื่อสาร และทรัพยากร ตามลาดับ สอดคล้องกับ หัสญา พิมพ์สระเกษ (2554) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การนานโยบาย
ป้ อ งกั น และควบคุ ม ไข้ ห วั ด นกไปปฏิ บั ติ กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด นครราชสี ม าที่ ใ นการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลและมี
ความส าคั ญ ต่ อ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ ใ นทั ศ นคติ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรผู้ น านโยบายไปปฏิ บั ติ มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ความชัดเจนของนโยบาย ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมองว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรมี
ความส าคั ญ น้อยที่ สุ ด ซึ่ ง ผลการเรี ย งล าดั บนี้มีค วามสอดคล้ องกั บผลการวิจั ย เชิงปริ ม าณในการวิจั ย ครั้ ง นี้ที่พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลของการนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด น่านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นสองอันดับแรก คือ ปัจจัยด้าน
บุคลากรผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย ในขณะที่ปัจจัยด้านทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาการผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) การนามาตรการควบคุมการเดิน
ทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่านมาใช้ควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การตั้งด่านตรวจดูแล
การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่าน ควรนามาใช้เฉพาะในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีค วามรุนแรงหรือในช่วงที่
ต้องการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านัน้ เนื่องจากการตั้งด่านเป็นระยะเวลานาน
จะทาให้ ผู้ ปฏิบัติง านเกิ ด ความเหนื่อ ยล้ า มากเกิ น ไปซึ่ ง อาจมีผ ลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิบั ติง านลดลง แต่ค วรให้
ความสาคัญกับการบังคับใช้มาตรการในระดับหมูบ่ ้านชุมชนอย่างเข้มข้นและจริงจังมากยิ่งขึ้น 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแนวทางปฏิบัติ ของทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
และทันต่อเหตุการณ์ มากยิ่งขึ้น ควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วิทยุชุมชน หอ
กระจายข่าวประชาหมูบ่ ้าน เป็นต้น โดยเน้นการสื่อสารผ่านภาคีเครือข่ายในระดับหมูบ่ ้านชุมชน เช่น ผู้นาหมู่บ้าน และ อส
ม. ในพื้นที่ 3) ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เช่น วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ สาหรับการปฏิบัติ งานใน
การยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีประสิทธิภาพและเพียงพออยู่เสมอ เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ หรือการระบาดของโรคติดต่ออุบัตใิ หม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการกาหนดนโยบายเพิ่มเติม เพื่อให้เห็น
มุมมองของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทาง
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ประกอบการตัดสินในการกาหนดมาตราการเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคต นอกจากนี้อาจต้องศึกษา
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องในการนานโยบายไปปฏิบัตเิ พิ่มเติมด้วย
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ผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Impacts of Government Measures to Alleviate the Situation of COVID-19on Human
Resource Management of SMEs in Mueang Phayao District, Phayao Province
ภกรณ์ ไชยวัง1* และ รักษ์ศรี เกียรติบุตร2
Phakorn Chaiwang1*and Raksi Kiattibutra2
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ของรัฐบาลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของผู้ประกอบการ SMEs
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต ภาคการค้าและการบริการ
ในอาเภอเมืองพะเยา มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกาหนด
คุณสมบัติ 2 ประการ คือ เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ ที่อาศัยในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
พะเยา และดาเนินกิจการมาแล้ว ไม่ต่ากว่า 2 ปี จานวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากมาตรการแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของ
รัฐบาล ต่อการบริหารทรั พยากรมนุ ษย์ของผู้ ประกอบการ SMEs อาเภอเมือง จังหวั ดพะเยา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ มีการวางแผนปรับลดขนาดธุรกิจ ด้านการบริหารค่าตอบแทน คือ การปรับฐานเงินเดือน
และจ่ายเงินเดือนน้อยลง ด้านการให้สวัสดิการ มีการเพิ่มประกันสุขภาพพนักงานและการให้หยุด งานได้โดยไม่นับเป็นวัน
ลา (ไม่ได้รับค่าตอบแทน) เป็นต้น สาหรับแนวทางแก้ไข ได้แก่ การทางานแบบ Work From Home และข้อเสนอจากการ
วิจัย คือ ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทของธุรกิจแต่ละประเภท และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนที่สง่ ผล
ต่อธุรกิจ และ ควรมีการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือสถานที่ทางาน แล้ว
นาเทคโนโลยีที่ใช้ในการทางานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ ให้การทางานสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่ปกติ
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คาสาคัญ: ผลกระทบ, มาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, บริหารทรัพยากรมนุษย์,
ผู้ประกอบการ SMEs

Abstract
This research aimed to study the effects of the government's measures to mitigate the coronavirus outbreak
situation on the human resource management of SMEs entrepreneurs in Muang District, Phayao Province, and to study
solutions. Problems and suggestions in human resource management Of SMEs entrepreneurs in Muang District, Phayao
Province, the population used in the study was SMEs entrepreneurs in the manufacturing, trade and service sectors.
In Muang Phayao District There was a method for selecting a sample group of key informants (Purposive Selection) by
specifying 2 qualifications: executive Or the human resource department of the establishment Who live in Muang
District, Phayao Province And have operated for at least 2 years, totaling 30 people, was a qualitative research The
tools used to In-depth interview The results of the study showed that measures to correct the situation of the COVID19 epidemic effected to HR planning, payroll, and compensation management. Work from home strategy was applied
and less salary was introduced. Recommendations were more study on the context of each type of business should
be done, and development of employees' knowledge and skills should be provided.
Keywords: Impact, Government measures, Coronavirus disease stuation 2019, Human resource management, SMEs

บทนา
เนื่องจากประเทศไทย ได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่เริ่มระบาดใน
ประเทศจี น เมื่ อ ปลายปี 2562 และในวั น ที่ 24 มี น าคม 2563 พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 และรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อการควบคุม
การแพร่ระบาดดังกล่าว เช่น การงดเว้นใช้สถานที่ของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงมหรสพ และสถานบันเทิง การ
เว้นระยะห่างทางสังคม การกาหนดเวลาการให้บริการของผู้ประกอบการร้านอาหาร การควบคุมการเดินทางข้าจังหวัด
เป็นต้น ทาให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องปรับตัวตามสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่ งครัด จากสถานการณ์โรค
ระบาดดังกล่าว ได้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การบริหารจัดการองค์กร การ
ดาเนินงานและลงพื้นที่ตรวจงานต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ต้องจัดการประชุมการติดงานผ่านระบบ
ออนไลน์แทนการดาเนินงานแบบปกติ อาจจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่มากเท่ากับการประชุมหรือการลงพื้นที่
ติดตามงานจริง ในส่วนของภาคเอกชน ลูกจ้างบางส่วนถูกเลิกจ้างหรือถูกปรับลดเงินเดือน ครัวเรือนประกอบอาชีพอิสระ
ต้องขาดรายได้จากความต้องการซื้อที่ลดลง นอกจากนี้ผลกระทบที่จากมาตรการดังกล่าวยังส่งถึงการดาเนินใช้ชวี ติ ที่ยาก
ขึน้ ของภาคประชาสังคม ครัวเรือนที่พึ่งพาเงินจากการทางานของบุตรหลานก็ได้รับผลกระทบจากการที่บุตรหลานมีรายได้
ลดลง เกิดความหวาดวิตกกังวล ความไม่สะดวกในการดูแลรักษาสุขภาพ และต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดซึ่งบางครั้งกระทา
ได้ยากและขัดกับหลักการใช้
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สาหรับธุรกิจรายย่อยขนาดกลางและขนาดย่อมหรือธุรกิจ SMEs (กาหนดขนาดตามมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์
ถาวรรวมค่าที่ดิน สาหรับกิจการแต่ละประเภท เช่น กิจการการผลิต / กิจการการบริการ ขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท
และขนาดย่อมไม่เกิน 50 ล้านบาท (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2563) ก็ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ตา่ งกัน ซึ่งธุรกิจดังกล่าว มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มากเนื่องจากเป็นแหล่งของการจ้างงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรอบด้าน จะเห็นได้ว่าภาค
ธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มได้ รับผลกระทบที่ รุน แรงที่ สุ ดจากการแพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรั ส โควิด -19 เนื่อ งจาก
ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถปรับตัวกับมาตรการของภาครัฐและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มี
รายได้ลดน้อยลงจนบางรายจาเป็นต้องปิด ตัวธุรกิจลง หรือปรับลดรายจ่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปรับลดจานวน
พนักงาน การเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงาน เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้จนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง
ผู้วิจัยในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบเชิงประจักษ์ในการปรับตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงมีความสนใจจะศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการแก้ ไ ข
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา อีกทัง้ ยังต้องการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อ ม โดยเฉพาะอ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด พะเยา โดยเฉพาะด้ า นวางแผนองค์ ก ร ด้ า นการบริ ห าร
ค่าตอบแทนและการสวัสดิการบุคลากร ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดังกล่าวยังสามารถนาไปเป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอื่นๆ ด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ในการดาเนินงานวิจัยนี้ได้นากรอบแนวคิดทฤษฎี ของอาจารย์วรเดช จันทรศร (2542) ในเรื่องการนานโยบายไป
ปฏิบัติ โดยมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายสาธารณะของรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลของการนานโยบายไปปฏิบัติ และ
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บุรฉัตร จันทร์แดง และคณะ (2561) ประกอบด้วย 1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 2) การสรรหาทรัพยากรบุคคลและจัดการด้านแรงงาน (Recruitment and
Staffing) 3) การคั ด เลือ กบุ ค คล (Selection) 4) การอบรมและพั ฒ นาบุ คลากร (Training and Development) 5) การ
บริหารค่าตอบแทน (Payroll Management) 6) สวัสดิการ (Compensation) 7. การประเมินประสิทธิภาพการทางานและ
ผลงาน (Appraisals and Performance Management) ผู้วิจัยได้นากรอบแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นผลกระทบ 3 ด้าน
ดังนี้

-Proceedings-

64

มาตรการแก้ไข
สถานการณ์ของรัฐบาล
ในสถานการณ์โควิด-19

ผู้ประกอบการ SMEs
อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ของผู้ประกอบการ SMEs
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารค่าตอบแทน
- การให้สวัสดิการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (จากทฤษฎีเชิงบูรณาการของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัต)ิ
ที่มา : วรเดช จันทรศร. (2542),

วิธีวิทยาการวิจัย
1.1 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจขนาดย่อม
หรือขนาดกลาง ที่มีการจ้างงานและรายได้ตามประกาศสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ก า ห น ด
ไว้ ดังตาราง 1 โดยกาหนดคุณสมบัติ 2 ประการ คือ เป็นผู้ประกอบการ SMEs ประเภทกิจการการผลิต และการบริการ
ที่ตั้งอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองพะเยา และดาเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ากว่า 2 ปี
ตารางที่ 1 ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ที่มา: ประกาศสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 21 มกราคม 2563)
วิสาหกิจขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลาง
ภาคธุรกิจ
วิสาหกิจรายย่อย
วิสาหกิจขนาดย่อม
การจ้างงาน
รายได้
การจ้างงาน
รายได้
การจ้างงาน
รายได้
ภาคการผลิต
ไม่เกิน 5 คน ไม่เกิน 1.8 ลบ. ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 100 ลบ. ไม่เกิน 100 คน ไม่เกิน 500 ลบ.
ภาคการค้าและ
ไม่เกิน 5 คน ไม่เกิน 1.8 ลบ. ไม่เกิน 30 คน ไม่เกิน 50 ลบ. ไม่เกิน 100 คน ไม่เกิน 300 ลบ.
การบริการ

-Proceedings-

65

1.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ในอาเภอเมืองพะเยาที่มคี ุณสมบัติตามที่กาหนด จานวน 30 คน ทั้งนีก้ ารกาหนด
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ใช้วิธีกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกจากผู้บริหาร หรือ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ เพื่อตอบแบบสัมภาษณ์ จานวน 30 คน ประกอบด้วย
ประเภทกิจการการผลิต
1. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ จานวน 8 ราย
2. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร จานวน 7 ราย
3. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 6 ราย
ประเภทกิจการการบริการ
1. ผู้ประกอบธุรกิจโรงน้าดื่ม จานวน 3 ราย
2. ผู้ประกอบการธุรกิจสอนพิเศษ จานวน 3 ราย
3. ผู้ประกอบการธุรกิจอูซ่ ่อมรถยนต์ จานวน 3 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง ที่ประกอบด้วยแนวคาถามเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเนื้อหาของข้อคาถาม จะปรับไปตามบริบทของผู้ให้
ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่วนที่ 2 ผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs
ส่วนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลการวิจัยประกอบด้วย การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมใิ นพืน้ ที่ และการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากเอกสาร
ตารา และเว็บไซด์ของหน่วยงานต่าง ๆ
2. ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง (Purposive Selection) และนัดหมายผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อทา
การสัมภาษณ์เชิงลึก
3. ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs และผู้ปฏิบัตงิ านฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถึงผลกระทบ
ของมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs
รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิเคราะห์ เนื้อ หา (Content Analysis) และจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล ตามกรอบแนวคิ ด
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ผลกระทบด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และผลกระทบด้านการบริหาร
ค่าตอบแทน

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปรากฏผลดังนี้
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ พบว่า บทบาท / ต าแหน่ง ของผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล หลั ก โดยทั้ ง หมดเป็ น
ผู้บริหาร/เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง
41 – 60 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนพนักงานในความรับผิดชอบโดยประมาณ อยู่ระหว่าง 5 -10 คน
ส่วนใหญ่มีบุตรจานวน 2 คน จานวนบุตรที่กาลังศึกษา 2 คน ช่วงอายุของบุตรที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่าง 11- 20 ปี ผู้ให้
ข้อมูลหลักประมาณ 2 -3 คน มีบิดา/มารดา/ผู้สูงอายุและที่ต้องดูแลเพิ่มเติม ซึ่งมีคา่ ใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาท
ผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้ประกอบการ SMEs
จากผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการนานโยบายไปปฏิบัติ ตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎี ของอาจารย์วรเดช จันทรศร (2542) ได้แก่ ส่วนของนโยบาย (มาตรการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19)
ของรัฐ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย ในที่นคี้ ือผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดพะเยา และผลของการนามาตรการไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาโดย บุรฉัตร จันทร์แดง และคณะ (2561) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เน้น
เฉพาะ ด้านการวางแผน ด้านการบริหารค่าตอบแทน และด้านการให้สวัสดิการ พบว่ามาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ดังนี้
1. ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จากการศึกษา นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการล็อคดาวน์ (Lockdown) คือ
การให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน ปิดบริการทุกอย่างยกเว้นที่จาเป็น (ร้านอาหาร ร้านยา ธนาคาร) ห้ามจัดกิจกรรมที่คน
รวมตัวกันเป็นจานวนมาก เว้นระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ในอาเภอเมืองพะเยานั้น
จาเป็นต้องปรับตัวและรับมือ
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1.1 ภาคการค้าและการบริการ พบว่า
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบกิจการร้านกาแฟ ได้ปรับแผนธุรกิจและตัดสินใจลดขนาดของ
องค์กรเพื่อลดรายจ่าย โดยได้ออกประกาศให้พนักงานสมัครใจใช้สิทธิ์การลา แบบไม่รับค่าจ้าง เพื่อเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของของทางร้าน และในการให้บริการของธุรกิจร้านกาแฟนั้นได้แค่เพียง Take away หรือ
Delivery เท่านั้น ส่งผลให้รายได้นั้นลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และมี ผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า
เมื่อก่อนได้มกี ารจ้างผู้จัดการเพื่อดูแลในส่วนของหน้าร้าน แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ย่าแย่ลงจึงตัดสินใจลด
รายจ่ายโดยการลดพนักงานผู้จัดการจากก่อนหน้า มีพนักงาน 6 คน ลดเหลือเพียง 3 คนซึ่งในตาแหน่ง
ผู้จัดการนั้น ผู้ประกอบการได้บริหารเอง และมีพนักงานอีก 3 คนเป็นผู้ชว่ ย
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานพาร์ทไทม์
(part time) จานวนมาก เนื่องจากทางร้านอาหารไม่สามารถทาการดาเนินกิจการได้ โดยมาตรการของ
รัฐบาลนั้น ห้ามลูกค้านั่งในร้าน จึงทาให้ยอดขายลดลงจากเดิม 50 – 60 % จึงได้มีการปรับกลยุทธ์การ
บริหารโดยการปรับลดขนาดองค์กรลง เนื่องจากไม่มีรายได้ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงไม่มีการสรรหา
บุคลากรเข้ามาในองค์กร อีกทั้งทาให้ผู้ประกอบการ ต้องฝึกทักษะของพนักงานเดิมให้มที ักษะที่หลากหลาย
มากขึ้น แทนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ทัง้ ยังมีร้านอาหารจานวนหนึ่งได้ทาการปิดกิจการแบบถาวร
3. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ ประกอบการธุรกิจสอนพิเศษ ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
ตามปกติ จึงได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ ออนไลน์โดยจัดสรรให้บุคลากร
ในองค์กรนั้น ปรับการสอนเป็นรูปแบบ ออนไลน์ 100 % และได้มีการทางานแบบ Work From Home รับ
นโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ” ของรัฐบาล เป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาการทางานสามารถลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าเช่าสถานที่ ซึ่งธุรกิจสอนพิเศษยังสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ
1.2 ภาคการผลิต พบว่า
1. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ประกอบธุ ร กิ จ โรงน้าดื่ม ได้ มี ว างแผนการสรรหาบุ ค ลากรเพิ่ม ขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว กลุ่มลูกค้ายังมีการบริโภค น้าดื่มตามปกติ และมีลูกค้าเพิ่มมากขึน้
เนื่องจากการมาตรการล๊อคดาวน์ ของรัฐบาล ทาให้ประชาชน มีการทางานอยู่ที่บ้านมากขึ้น จึงทาให้มีการ
บริโภคน้าดื่มเพิ่มมากขึน้
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ได้มีการประกาศให้พนักงานหยุดการทางาน
ชั่วคราว จานวน 1 เดือนหลังจากการประกาศมาตรการแก้ไขของรัฐบาล และได้มีการปิดให้บริการชั่วคราว
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นแรงงานต่างชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้มีแรงงานบางส่วนได้ขอเดินทางกลับบ้าน
ชั่วคราว
3. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า
มาตรการของรัฐบาลที่มีการล๊อคดาวน์นนั้ ไม่ได้ส่งผลต่อการปรับลดจานั้นพนักงาน ซึ่งธุรกิจนั้นยังดาเนินได้
ตามปกติ มีแต่เพียงยอดขายที่ตกลงไปเพียงเล็กน้อย เพราะในการขายอุปกรณ์ก่อสร้างนั้น ยังมีลูกค้าที่ยัง
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ก่อสร้างบ้านอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิดระบาด และมีลูกค้าที่ซื้อของไปก่อนหน้าที่โรคระบาดนั้นจะเกิด
ระบาด จึงทาให้มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจ้างพนักงานนั้นจึงจาเป็นอย่างมาก
2. ด้านการบริหารค่าตอบแทน หลังเกิดปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในองค์กรโดยมีการปรับแผนเงินเดือนพนักงาน โบนัส และ
ค่าคอมมิชชั่น
2.1 ภาคการค้าและการบริการ พบว่า
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟได้ตัดสินใจบริหารค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่ง
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการ์จึงมีการปรับลดเงินผู้บริหารลง 30 % และปรับลดเงินเดือนพนักงาน
ลง 15 % ในส่วนค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น โบนัสรายปี และ ค่าคอมมิชชั่น ได้มีการยกเลิก และมีผู้ประกอบการ
อีกท่านได้ตัดสินใจบริหารค่าตอบแทนโดยการลดค่าคอมมิชชั่นของพนักงาน
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร มีการปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนเป็นราย
เดือน หลังจากมีการปรับลดพนักงานพาร์ทไทม์ (Part time) ลงต้องปรับเปลี่ยนการจ้างงานพนักงานประจา
มาเป็นพนักงานรายวัน โดยปกติทางาน เดือนละ 26 วัน เหลือเพียงครึ่งเดียว และสลับกันเข้างานเป็นวันเว้น
วัน ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการ ลดค่าใช้จ่ายลง และดาเนินธุรกิจต่อได้
3. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการธุรกิจสอนพิเศษ ได้ปรับกลยุทธ์การสอน โดยงดเว้นการ
เรียนการสอนตามปกติและ จัดให้มกี ารเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามนโยบายของรัฐเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค โดยจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือนตามปกติ ไม่มีการลดเงินเดือนแต่อย่างใด และให้ทางาน แบบ
Work From Home ซึ่งการทางานนั้น หยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
2.2 ภาคการผลิต พบว่า
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบธุรกิจโรงน้าดื่ม ได้มีการเพิ่มชั่วโมงการทางานจากเดิม ทางาน
วันละ 8 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมงต่อวัน และมีการเพิ่มค่าตอบแทนในส่วนของค่าล่วงเวลา เนื่องจากการ
ดาเนินการธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีข้นึ
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและอิเล็กทรอนิ กส์ จ่ายเงิน
เดือนพนักงาน และค่าลวงเวลาตามปกติ เนื่องจากได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจึงสามารถดาเนินธุรกิจได้
ตามปกติ แต่ก็มีผู้ประกอบการธุรกิจร้านโทรศัพท์ บางส่วน ได้มีการปรับเงิ นเดือนพนักงานลง 15% และ
จัดสรรเพิ่มเงินในส่วนของค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น ซึ่งเป็นการทางานนอกสถานที่
3. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ มาตรการล๊อคดาวน์ของภาครัฐทาให้
ธุรกิจอูซ่ ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถมาดาเนินกิจการได้ จึงได้มีการปิดกิจการชั่วคราว
ซึ่งในการบริหารค่าตอบแทนนั้น ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่เพียง 50 % และผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกส่วน
หนึ่งได้ปิดกิจการชั่วคราวเช่นกัน จึงให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว แต่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนตามปกติ เนื่องจากไม่
มีรายได้ในช่วงการปิดกิจการ
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3. ด้านการให้สวัสดิการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ทุกกลุ่ม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่ให้
ความสนใจจัดสวัสดิการพนักงานด้านการประกันภัย และมีการจัดสวัสดิการสังคมของพนักงาน เช่น ซื้อประกันภัยกลุ่ม ,
ซื้อประกันสุขภาพในส่วนประกันโควิดให้กับพนักงานในสถานประกอบการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จากผลการศึกษาผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพื่อทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้ คือ
1. ผู้ประกอบการ SMEs ต้องปรับตัวพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การบริหารธุรกิจสิ่งที่สาคัญที่ทาให้องค์กรนั้น
ขับเคลื่อนไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรนั้นตั้งไว้ผู้ประกอบการ SMEs นัน้ ควรให้ความสาคัญเรื่องพนักงานก่อนเรื่องเงิน
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในภาวะวิกฤตสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่จะมีการลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุน
การลงทุน ต้นทุนของพนักงาน แต่หากลดพนักงานมากจนเกินไป ผลลัพธ์ของงานอาจจะไม่ดี ควรเน้นคุณภาพ สร้างจุด
แข็ง สร้างมาตรฐานที่ดี เพื่อเรียกลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
2. ควรปรับกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น การลา สวัสดิการ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในองค์กร สิ่งที่จะช่วยลดความกังวล และให้ความรู้สึกมั่นคง
ต่อพนักงานก็คือ การออกนโยบายประกาศสถานการณ์ขององค์กร รวมถึงมาตรการรับมือกับสถานการณ์พร้อมกับการให้
ความช่วยเหลือที่จะให้ต่อพนักงานได้ และควรหาจุดสมดุลระหว่างแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว หรือการเลือกที่จะลด
ต้นทุนเพื่อให้อยูร่ อดในช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
3. ควรมุง่ เน้นการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
4. ควรรักษาความปลอดภัยของทุกคนไม่วา่ จะเป็น ลูกค้า พนักงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
5. กลยุทธ์ระยะยาวในการดาเนินการธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวติ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น การออกแบบโมเดลธุรกิจ หาแผนธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องผลกระทบของมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ศึกษาผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัย ได้ศึกษามาตรการ
แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาล ซึ่งได้มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคระบาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลให้เกิดผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ทั้งในภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้ประกอบการ SMEs อาเภอเมืองพะเยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

-Proceedings-

70

ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ผู้ประกอบการมีรายได้ลดน้อยลง เนื่องจากมาตรการของรัฐบาล ซึ่ง
การควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดนั้น ต้องมีการเว้นระยะห่าง และต้องปิดสถานบริการ เพื่อป้องกันการระบาดที่
เพิ่มมากขึ้น ทาให้ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการเข้ามาใช้บริการมีจานวนลดน้อยลง สอดคล้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ในด้านการจ้างงาน และการปรับลดพนักงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจดาเนินอยู่ต่อไปได้ ซึ่งใน
การแก้ปัญหาของผู้ประกอบการด้วยวิธีการปรับลดขนาดองค์กรโดยลดพนักงานลงและการจัดสรรพัฒนาพนักงานให้
สามารถทาหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ในวิกฤติการณ์ดังกล่าวนั้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัย ในการศึกษา HR เชิงรุก
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของ สมพิศ ทองปาน (2559) เรื่องประเด็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในการด าเนิ น งานขององค์ ก าร พบว่ า
ผู้ประกอบการมีรายได้ลดน้อยลง เนื่องจากมาตรการของรัฐบาล
ด้านการบริหารค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ การแก้ปัญหาของผู้ประกอบการด้วยวิธีการปรับลดขนาด
องค์กรโดยลดพนักงานลงและการจัดสรรพัฒนาพนักงานให้สามารถทาหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งในส่วนค่าตอบแทน
นั้นมีการลดเงินเดือนผู้บริหาร ค่าตอบแทนอื่น และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานลง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการประคองตัวของ
ผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจในวิกฤติการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ ทองปาน (2559) เรื่องประเด็น
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และความไม่ แ น่ น อนของสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในการดาเนินงานขององค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและโดยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลวศิษฐ หล้ากาศ (2564) เรื่อง ประเด็น
การอยู่รอดขององค์การในสถานการณ์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคต พบว่า การนามาตรการของรัฐบาลมา
ปรับใช้ในสถานประกอบการโดยการเว้น ระยะห่าง Social Distancing หรือ การทางาน Work From Home นอกจากจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว พนักงานยังสามารถทางานได้โดยสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสที่อาจ พบเจอระหว่าง
การเดิ น ทาง ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สอนพิ เ ศษ เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารประชุ ม งานผ่ า นวิ ดี โ อทางไกล (VDO
Conference) หรือผ่านแอพพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งการออกนโยบายประกาศสถานการณ์
ของบริษัท รวมถึงมาตรการรับมือกับสถานการณ์พร้อมกั บการให้ความช่วยเหลือที่จะให้ต่อพนักงาน นอกจากนี้การ
สื่อสารจากผู้ประกอบการอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง ความคิดเห็น ความรู้สกึ ต่อสถานการณ์
นี้ผ่านช่องทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเรือน ทองทิพย์ (2563) เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 กับศักยภาพของผู้นา ต่อการพัฒนาองค์การแบบ New Normal พบว่า ผู้นาต้องเริ่มคิดว่าจะเริ่มดาเนินการ อย่างไร
ทิศทางเป็นแบบไหน และจะทาให้บริษัทกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งอย่างไร หลังจากที่ ธุรกิจต้องระงับหลาย ๆ กิจกรรมไป
ชั่วคราวในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัก เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของ พนักงานในองค์กรต่อการนา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาในอนาคต
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับบริบทของแต่ละธุรกิจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อศึกษาถึงความเหมือนและความ
แตกต่างของแต่ละธุรกิจในการได้รับผลกระทบ กลยุทธ์ในการปรับตัว และผลของการใช้กลยุทธ์นั้น ๆ อันจะส่งผลให้การ
นาไปใช้ประโยชน์สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ในทุกมิติให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นที่ส่งผลต่อธุรกิจ เช่น การเยียวยาด้านรายได้แก่ประชาชน การให้สินเชื่อฉุกเฉิน
การพักชาระหนี้ การลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาคเอกชนควรมีการอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลายสามารถทางานได้หลาย
บทบาทหน้าที่ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนแผนกาลังคนในภาวะวิกฤต หรือการขาดกาลังคนเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19
และต้องเข้ารับการรักษาทาให้ไม่สามารถมาทางานได้อย่างปกติได้
2. ภาคเอกชนควรปรั บรู ปแบบการทางาน หรือจัดสถานที่ทางานในองค์ก รให้มีการรักษาระยะห่าง และยัง
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้

กิตติกรรมประกาศ
ในโอกาสนี้ ผู้วิจัย ขอขอบคุณยิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะ คอยช่ ว ยเหลือ
ประสานงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัย รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งให้การสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหาร หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ ชาวพะเยา จานวน 30 คน
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่พร้อมให้ความร่วมมือ และต้องขอขอบคุณครอบครัวและพี่นอ้ ง รป.ม. รหัส 62 มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือของเทศบาลตาบลศรีถ้อย
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
Deliberative Policy Making Process of SriToy Sub- district Municipality, MaeChai
District, PhaYao Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือของเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือในพื้นที่ตาบล
ศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 2) ศึกษาผลของการนานโยบายสาธารณะที่ได้จากกระบวนการแบบปรึกษาหารือ ไป
ปฏิบัติ ในปี พ.ศ.2560 - 2562 ของเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้คัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวม 45 คน ซึ่งประกอบไป
ด้วย ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์กรในชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการประจาท้องถิ่น เครื่องมือใน
การศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการพรรณนา ซึ่งนาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการศึกษาข้อมู ลจากเอกสารมาวิเคราะห์ โ ดยการนาแนวคิ ดของ ดร.สติธร ธนานิธิโชติและคณะ (2557) มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมในเวทีกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบ
ปรึกษาหารือ โดยมากเป็นการจัดการการประชุม ตามที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อยจัดขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชนและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการจัดกิจกรรม
แต่ละครั้ง จะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเวที แต่ละบุคคลมีบทบาท หน้าที่ แตกต่างกันตามองค์กรที่ตนเอง
สังกัด โดยไม่มีข้อจากัด ในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวได้
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพราะได้มีโอกาสเสนอปัญหาและความต้องการ ต่อ
เทศบาลตาบลศรีถ้อย เพื่อจะได้กาหนดนโยบายขีน้ มา เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของประชาชน และผลวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่ถูกกาหนดขึ้น เมื่อออกแบบเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการขึน้ มา แล้วนาไปปฏิบัติ จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ในระดับที่น่าพอใจ
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เพราะ เป็นการนาเสนอปัญหาและความต้องการที่มาจากผู้แทนกลุ่มองค์กร หรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้แทนของ
ประชาชนเข้าร่วมการนาเสนอบนพืน้ ฐานที่เป็นข้อเท็จจริง ต่อเวทีที่เทศบาลตาบลศรีถ้อยได้จัดขึน้
ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เห็นว่า กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือของเทศบาล
ตาบลศรีถ้อย เกิดจากการนาเสนอปัญหาและตอบสนองความต้องการในพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้
ร่วมกันกาหนดขึ้น แต่เมื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมหรือโครงการขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดตามที่ได้
เสนอไว้ในเวทีที่ได้จัดขึน้ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตาบลศรีถ้อยมีจากัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด
จึงได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เมื่อกาหนดนโยบายขึ้นมาแล้ว ควรได้รับการดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม หากเทศบาลตาบล
ศรีถ้อยมีงบประมาณไม่เพียงพอ จาเป็นต้องสรรหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาสมทบ และเน้นว่าควรให้มกี ารจัดเวที
เพื่อรับฟังปัญหาหรือความต้องการของประชาชนให้ตอ่ เนื่องขึ้น และอาจต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเวทีดว้ ย
เพื่อช่วยเสนอแนะการร่วมออกความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม จะได้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ครบทุกด้าน
ตามที่ประชาชนเสนอผ่านตัวแทนกลุ่มองค์กรหรือผู้นาชุมชนขึ้นมา
คาสาคัญ กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ, ผลสัมฤทธิก์ ารนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
Abstract
The study “Deliberative Policy Making Process of Sritoy Sub-district Municipality, Mae Chai District, Phayao
Province.” This study has two objectives which are 1) to study deliberative public policy making process of SriToy Subdistrict Municipality, MaeChai District, Phayao Province. 2) To study the effect of deliberative public policy making
process (Period 2017 - 2019) in SriToy Sub-district Municipality, MaeChai District, Phayao Province. This research is
Qualitative Research. The population who are involved in the deliberative public policy making process in SriToy Subdistrict Municipality. The target group (45 people) was selected from population by purposive sampling. Which include
community leaders, community organization leaders, Local administrators, Local council members and local government
officers. The study tools are In-depth interview. The analysis is descriptive information Which are data from In-depth
interview and document analysis that applied concept from Stithorn Thananithichot, Ph. D. . The results which have
found that
According to the first objective, participation in a deliberative public policy making process forum that is a
meeting mostly. The meeting has objective to listen problems of people and Establish solutions. People who are
stakeholder is invited to the meeting. Each person has different roles and duties according to the organization or social
institution. No limit in deliberative public policy making process. Anyone cloud participate in expressing their opinions.
Meeting attendance had gained benefit from presented problems since the problems will respond by the municipality
which making public policy. According to the second objective, which found that the process of deliberative public
policy making process was established. When implement in activities or projects. That will be able to solve problems
or respond to needs of the people. That is satisfactory because problems and needs was presented from representative
organization group or local community leaders in the forum organized by Sritoy Sub-District Municipality.
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Suggestions from target group commented that a deliberative public policy making process of Sritoy Subdistrict Municipality. This is caused by presenting problems and presenting needs to develop various areas of those
involved. When defined as an activity or project. Those cannot be done because the municipality had not enough
budget to implementation of the proposed. Therefore, suggested further that the policy has been established. Should
have been done, the municipality will recruit budget from other organization. The forum will continue that provide even
more solutions problems or responds needs. It may be invite specialist in variable areas to provide suggestions and
ideas for guidelines for solving problems.
Keywords: Deliberative policy making process, Effectiveness of public policy implementation

บทนา
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 18 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่งคือ ประชาชนเป็นเจ้าของ
อานาจสูงสุดที่เรียกว่า อานาจอธิปไตย แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนไทยจะมิได้มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
เท่าที่ควร แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้า สู่ประเทศไทยก็ทาให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควรมีสิทธิ
เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น นามาสู่การปฏิรูประบบการเมือ งไทยที่ เห็นได้ ชัดในรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ราชกิจจานุเบกษา) ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความสาคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก แนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยซึ่งกาลังดาเนินไปในทุกวันนี้ การ
เพิ่มขึ้นของการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ทา
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระทาก่อนการ
ตัดสินใจของรัฐบาล รวมทั้ง ยังถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีก่อนการพิจารณาให้ทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอื่นในภูมภิ าค นอกจากภาครัฐแล้ว บริษัทเอกชนจานวนมากได้ดาเนินโครงการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเกี่ยวกับการหาที่ตั้งโครงการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
การเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการที่จะจัดทาขึ้นได้รับการยอมรับและสนับสนุ นจากประชาชนอย่าง
แท้จริง (เรณุมาศ รักษาแก้ว ม.ป.ป.)
ปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งโลกาภิวัตน์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งล้วนแต่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการประเทศ ทั้ง นโยบายสาธารณะ ผู้กาหนดนโยบายสาธารณะ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่น ๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ชุมชนมี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดขี นึ้ และเป็นชุมชนหรือท้องถิ่นที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองได้ และมีความยั่งยืน
ต่อไป (ยุวเรศ หลุดพา, 2560) ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน ทั้งในระดับการกาหนดนโยบายสาธารณะ การนานโยบายสู่การปฏิบัติของภาครัฐและชุมชน ควรให้ความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาขนอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นแนวทางในการนาไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันได้รับสิทธิและอิสระมากขึ้น ในการปกครองพื้นที่ตนเอง
ทั้งเรื่องการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ปี 2540 ปี 2550และปี 2560 (ราชกิจจานุเบกษา) โดยจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้มีส่วนได้สวนเสีย
ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ด้วยความสมัครใจ ให้เข้ามามีบทบาทในการวางแผนงานพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการมุ่งเน้นให้คนพัฒนา
ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพื่อลดการพึ่งพิงจากภาครัฐ (จิรพงษ์ บารุงพันธ์ และคณะ, 2558) ด้วยเหตุที่การ
ปกครองท้องถิ่นและการกระจายอานาจถือว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ และโดยเหตุ
ที่ในปัจจุบันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกาหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นของตน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดึงประชาชนในฐานะเจ้าของเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย ด้วยกระบวนการรวมกลุ่มโดยสมัครใจและให้ประชาชนมีอิสระในการทา
กิจกรรมที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยความมีจิตอาสาของประชาชนจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า การ
ดาเนินการพัฒนาโดยกลุม่ ที่รัฐจัดตัง้ ขึน้ มาเอง (ชนิษฎา ชูสุข และคณะ, 2559)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ระดับตาบล ย่อมสาคัญมากต่อการกาหนด
นโยบายสาธารณะ ในทุกด้านอันจะส่งผลกระทบต่อตนเองโดยตรง การมอบให้ผู้แทนหรือผู้นา เข้าไปในกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ตาบลนั้น ๆ ด้วยวิธีการมีส่วนร่วมตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นกาหนด จึงเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้แทน ไม่ว่าจะเป็นผู้นาชุมชนหรือแกนนากลุ่ม องค์กร
ประชาชน จักต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีทักษะ แนวคิดที่ผสานข้อเท็จริง จึงจะนาปัญหาความต้องการ
ของประชาชนไปตกผลึ ก เกิ ด เป็ น ประเด็ น นโยบายสาธารณะ เพื่ อ น ามาก าหนดเป็ น แผนพั ฒ นาต าบลได้ ตรงตาม
เป้าประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ได้
สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อย มีขอบเขตดูแลชุมชนหรือหมู่บ้าน จานวน 13 หมู่บ้าน มีจานวนประชากร รวม
7,426 คน รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลศรีถ้อย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) (ราชกิจจานุเบกษา) จากการสังเกตจากผู้วิจัยและสัมภาษณ์ประชาชนผู้ไม่ประสงค์ออก
นาม พบว่า การกาหนดนโยบายสาธารณะในด้านต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะการรวมศูนย์อานาจไว้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยที่ผู้นาชุมชนหรือแกนนาประชาชนหรือประชาชน นั้น เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนด
นโยบาย หรือเสนอปัญหาความต้องการของตนเอง หรือส่วนรวมของชุมชน นั้นเป็นไปได้ยาก มีส่วนร่วมในเวทีขับเคลื่อน
แผนงานหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นน้อย โดยมากเป็นการดาเนินงานตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านราชการชีน้ าประชาชน โดย
มีก ารก าหนดกิ จ กรรม แผนงานหรือ โครงการไว้ล่ ว งหน้า แล้ ว จากนั้น เจ้ า หน้า ที่ รับผิ ด ชอบจะตั้ง เวที รับ รู้ ห รือ สร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมให้ครบสมบุรณ์ตามขั้นตอนทางราชการให้ครบถ้วน จึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ชุมชน ไม่ตรงจุดที่เป็นปัญหา ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การขับเคลื่อนการพัฒนาตาบลศรีถ้อย
จึงไม่มคี วามคืบหน้าเท่าที่ควร
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษากระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือและผลการนา
นโยบายสาธารณะที่ได้กาหนดขึ้นไปปฏิบัติ ของเทศบาลตาบลศรีถ้อยนห้วงที่ผ่านมา และผู้วิจัยมีความมุ่งหวังที่จะนาผล
การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ มอบแก่ สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อย ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
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พื้นที่ รวมถึงบรรดาผู้นาชุมชนและแกนนาประชาชนทุกภาคส่วน หรือ ผู้ที่มีความสนใจ นาไปเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางกรอบกาหนดนโยบายสาธารณะให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้ว ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชนในพื้นที่ตาบลศรีถ้อยให้ดขี นึ้ ตามลาดับ อย่างยั่งยืน ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือในพื้นที่ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จัง หวัด
พะเยา
2. เพื่อศึกษาผลของการนานโยบายสาธารณะที่ได้จากกระบวนการแบบปรึกษาหารือ ไปปฏิบัติ ในปี พ.ศ.2560
- 2562 ของเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
การศึกษา เรื่อง กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือของเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงนาแนวคิดของ สติธร ธนานิธิโชติ
และคณะ (2557) มาประยุกต์ใช้ ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบ

ผลการนานโยบายสาธารณะแบบ

ปรึกษาหารือ ในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย

ปรึกษาหารือที่กาหนดขึ้น ไปดาเนินการใน

มีองค์ประกอบ ดังนี้

พื้นที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย ส่งผลอย่างไรต่อ

-

การมีส่วนร่วม
รูปแบบเวทีเสวนา
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
ความต่อเนื่องเวทีเสวนา
ความคาดหวังของประชาชน

ส่งผลต่อ
กระทบ

-

คุณภาพชีวิตของประชาชน
ความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางสังคม
ความนิยมของประชาชน
การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ที่มีผลกระทบระหว่างกระบวนการกาหนดและประสิทธิผลของนโยบายสาธารณะ
แบบปรึกษาหารือ (สติธร ธนานิธิโชติ และคณะ, 2557)
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือของเทศบาลตาบลศรีถ้ อย อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา ได้กาหนดวิธีวิทยากรวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยชิน้ นี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในกรอบของกระบวนการกาหนด
นโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ ในขั้นตอนการเข้าสู่วาระนโยบายจนถึงผลการนานโยบายไปปฏิบัติ ในห้วงปี พ.ศ.
2560 - 2562 ของเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
1.2 ขอบเขตด้านสถานที่ ศึกษาข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา จานวน 10 หมูบ่ ้าน
1.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาดาเนินการศึกษาศึกษาวิจัย ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564
2. การกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ศึกษาวิจัยในหัวข้อนี้ ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ชัดเจน
และสมบู รณ์ ที่สุ ด จึ ง ได้ ก าหนดผู้ ให้ ข้ อ มูล หลั ก ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบ
ปรึกษาหารือของเทศบาลตาบลศรีถ้อย โดยผู้ศึกษาวิจัย ได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
แบ่งออกเป็น จานวน 3 กลุ่ม รวม 45 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มองค์กรชุมชน แกนนาชุมชน ในท้องที่ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชน ประกอบด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานกลุ่มสตรีและประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.) ในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา จานวน 10 หมูบ่ ้าน รวมจานวน 30 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีตาบลศรีถ้อยและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีถ้อย ทั้งสองเขตเลือกตัง้ รวมจานวน 13 คน
กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม ข้ า ราชการประจ าในองค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ผู้ มี บทบาทหน้า ที่ เกี่ ย วข้อ งกับขั้ น ตอนหรือ
กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ มากที่สุด คือ ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อย รวมจานวน 2 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือและผลจากการนานโยบายไป
ปฏิบัติ ในพื้นที่เทศบาลตาบลศรี ถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเป็นเกณฑ์ในการเลือก จานวน 3 ท่าน
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
สาหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดกระบวนการ
หรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรือ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็นกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสรุปดังนี้
1. เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เสร็จเรียบร้อย จะนาไปสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลักหรือประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ที่เลือกไว้ดว้ ยตนเอง
2. เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้ศึกษาจะทาการตรวจสอบความเรียบร้อ ยและเริ่มการศึกษาและนา
ข้อมูลคาตอบที่สมบูรณ์ ในการสัมภาษณ์ดังกล่าวฯ ที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์หาข้อมูลทางขั้นตอนเชิงคุณภาพ ต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาวิจัยมีลาดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ผู้ศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ โดยนาคาสัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์มา
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจัดลาดับความสาคัญและคุณลักษณะของข้อมูล
2. นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเอกสารที่วิเคราะห์ได้ โดยที่จัดลาดับความสาคัญแล้วนามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลทาง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ ที่จะทราบถึงลั ก ษณะที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่าง ๆ มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและ
นาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความสาคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียน
รายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะไม่ใช้ข้อมูล แต่จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่มี “รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอ้าง
ถึงโดยตรงเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลไม่วา่ จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือและ
ประสิทธิผลจากการนานโยบายไปปฏิบัติ ในพืน้ ที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้นาเอาผลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาข้อมูลจากเอกสารมาวิเคราะห์โดยการนาแนวคิดของ ดร.สติธร ธนานิธิโชติและ
คณะ, (2557) มาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือและ
ผลการนานโยบายสาธารณะที่ได้ไปปฏิบั ติ ว่าส่งผลอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย
ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ด้านเพศ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 76 และมีเพศหญิง จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24
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ด้านอายุ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33 ต่อมาคือระหว่าง 41 - 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 22.22 ส่วนใหญ่อยูท่ ี่ระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.22 และ อายุ 60 ปี ขึ้น มีเพียง 1 ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 2.22 เท่านัน้
ด้านการศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
40.00 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จานวน 10
คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับปริญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 และระดับอนุปริญญา (ปวส.) จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตามลาดับ
ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ข้ อ มูล ในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึก ษาหารือ ของสานักงาน
เทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2.1 บทบาท การมีส่วนร่วม ความคาดหวัง ความเกี่ยวข้องกับขัน้ ตอนหรือกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ
แบบปรึกษาหารือ ของเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2.1.1 การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมหรือเสวนาหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ตามที่สานักงานเทศบาลตาบลศรี
ถ้อยจัดขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนของเทศบาลตาบลศรีถ้อย จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อย ได้จัด
เวทีการเสวนา ประชุม อบรมและศึกษาดูงาน ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตาบล ในส่วนผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้เข้าร่วมตาม
คาเชิญตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อยเป็นผู้กากับดูแ ละการจัดการในกระบวนการ
กาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ
2.1.2 รูปแบบของการเสวนาที่เข้าร่วม มีลักษณะเป็นเป็นเชิญเข้าร่วมหารือ ในรูปแบบของการประชุมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการเปิดเวทีเสวนา อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้สามารถเห็นตัวอย่า งการดาเนินงาน
ขององค์กรอื่น โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลศรีถ้อยเป็นผู้จัดเวทีและกากับการประชุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมนัน้ ๆ
2.1.3 ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมี บุคคล (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเวที แต่ละบุคคลมี
บทบาท หน้าที่ แตกต่างกันตามองค์กรที่ตนเองสังกัด ในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีถ้อย ประธานกลุ่มสตรีหรือประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน
(อสม.) หรือผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ หรือผู้แทนองค์กร หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลศรี
ถ้อย เป็นต้น
2.1.4 สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อย เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกาหนด
นโยบายสาธารณะ ตามกรอบระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความถี่ของการจัดเวทีตามที่เทศบาลตาบลศรี ถ้อยได้
กาหนดขึน้ และมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ ด้วย
2.1.5 รู ปแบบการจั ด เวที เสวนาที่ ผ่ า นมา ไม่ มีข้ อ จ ากั ด ในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบ
ปรึกษาหารือ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วม หากแต่ผู้ที่ได้รับเชิญ (บางท่านบางส่วน) ไม่สมัครใจเข้า
ร่วมเวทีเหล่านั้นเอง
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2.1.6 การจั ด เวที แต่ละครั้ ง ผู้ เข้ า ร่ ว มกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึ ก ษาหารือ จะได้รับ
ประโยชน์ เพราะได้นาเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน กลุ่ม องค์กรของตน เพื่อให้เทศบาลตาบลศรี ถ้อยจัดทา
เป็นนโยบายออกมาแก้ไขปัญหาและสนองงความต้องการของประชาชน ตามที่ได้เสนอในเวทีนั้น ๆ
2.2 การวิเคราะห์ ผลของกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารื อ ไปปฏิบัติ ของสานักงาน
เทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก เห็นว่าขั้นตอนหรือกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่ถูกกาหนดขึน้ เมื่อออกแบบ
เป็นกิจกรรมหรือโครงการขึ้นมา แล้วนาไปปฏิบัติ จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของตนเองได้ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย ได้ในระดับที่น่าพอใจ เพราะ เป็นการนาเสนอ
ปัญหาและความต้องการจากผู้แทนกลุ่มองค์กร หรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการนาเสนอบนพื้นฐานที่ เป็น
ข้อเท็จจริง ต่อเวทีที่เทศบาลตาบลศรีถ้อยได้จัดขึน้
2.2.2 กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่ถูกกาหนดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา เมื่อนาไปดาเนินการในพื้นที่
แล้ว จะส่งผลกระทบ ดังนี้
ต่อประชาชน ด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ตามที่ได้เสนอขอความ
ต้องการผ่านผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มองค์กร และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองในระดับที่น่าพอใจ
ต่อเศรษฐกิจ เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายในชุมชน มีกาลังซื้อเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดจากการ
แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการที่ตรงจุด ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น และปลูกพืชได้หลากหลาย ต่อเนื่องในดินเดิม
เพราะมีแหล่งน้าที่ได้แก้ไขปัญหา มีการขยายเขตส่งน้า จึงสามารถเพาะปลูกได้เพิ่มขึ้น
ต่อ สั ง คม มีค วามสามัค คีกั น เอื้อ เฟื้ อ เกื้อ กู ล กั น มี น โยบายบางตั ว ที่ กาหนดขึ้น มาแล้ วสามารถช่ ว ยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมกับ
เทศบาลตาบลศรีถ้อย ในด้านการพัฒนาหรือมีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย จัดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีถ้อย
ที่เมื่อเป็นนโยบายแล้วนาไปดาเนินงานในด้านการสร้างฝาย ทาแนวกันไฟหรือการปลูกป่า ทาให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการอนรักษ์ การเรียนรู้วิธีที่ใช้อย่างคุ้มค่า มีความยั่งยืน ทาให้คนอยู่
ร่วมกับป่าได้
2.2.3 ประชาชนมีความนิยมในนโยบายสาธารณะที่ เกิ ดจากกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบ
ปรึกษาหารือ เพราะ สามารถแก้ไขปัญหา ที่ประชาชน กลุ่มองค์กร เสนอขึ้นมาได้ พร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง จากผู้ที่เป็นผู้แทนกลุ่มองค์กร ผู้นาชุมชน ทั้งท้องที่และท้องถิ่น ในพื้นที่
เทศบาลตาบลศรีถ้อย
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ เสนอแนะ เกี่ย วกั บ ขั้ น ตอนหรือ กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึก ษาหารือ ของ
เทศบาลตาบลศรีถ้อย
3.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ขอ้ มูลหลัก กลุ่มที่ 1 มุง่ เน้นว่า กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ
ของเทศบาลตาบลศรีถ้อย นั้น เกิดจากการนาเสนอปัญหาและเสนอความต้องการในพัฒนาด้านต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน
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หากแต่เมื่อกาหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการขึน้ มาแล้ว ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดตามที่ได้เสนอไว้ในเวทีที่ได้จั ดขึน้
เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตาบลศรีถ้อย มีนอ้ ย ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ตามที่ได้เสนอไว้
3.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่แล้วผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มนี้ เน้นว่าควรให้มีการจัดเวที
เพื่อรับฟังปัญหาหรือความต้องการของประชาชนให้ถี่ขึ้น และต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญในการออกความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่
ครอบคลุมเข้าร่วมเวทีด้วย เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ครบทุกด้าน ตามที่ประชาชนเสนอผ่านตัวแทนกลุ่ม
องค์กรหรือผู้นาชุมชนขึ้นมา
3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการประจาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูล
หลัก จานวน 2 ท่าน ได้กล่าวให้ขอ้ มูลว่า “การกาหนดนโยบายสาธารณะกาหนดให้ตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนได้ แต่ขาดงบประมาณ ฉะนั้นขอเสนอว่า การกาหนดนโยบายขึ้นมาแล้ว ต้องดาเนินการ โดยต้องหา
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาสมทบด้วย”(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลศรีถ้อย, 10 มีนาค 2564)
และ อีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “การกาหนดนโยบายสาธารณะที่ดีจะต้องทาความเข้าใจประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหา
ความต้องการของตนเองและสามารถพัฒนาได้ว่านโยบายใดหรือปัญหาใดที่สามารถตอบสนองตนเองได้โดยให้หน่วยงาน
รัฐ หรือ อปท. สนับสนุนงบประมาณได้” (ปลัดเทศบาลตาบลศรีถ้อย, 10 มีนาคม 2564)

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือของเทศบาลตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยา โดยผู้วจิ ัยพบว่า
วัตถุประสงค์ที่ 1 กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือในพื้นที่ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
เทศบาลตาบลศรีถ้อย จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาทุกหมูบ่ ้านในตาบล แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่าง
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนดังกล่าวมาเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมีรูปแบบของการ
เสวนาที่เข้าร่วม มีลักษณะเป็นเป็นเชิญเข้าร่วมหารือ ในรูปแบบของการประชุมผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา
คือการเปิดเวทีเสวนา อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้สามารถเห็นตัวอย่างการดาเนินงานขององค์กรอื่น โดยมีเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลศรีถ้อยเป็นผู้จัดเวทีและกากับการประชุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนัน้ ๆ
ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมีบุคคล (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเวที แต่ละบุคคลมีบทบาท
หน้ า ที่ แตกต่ า งกั น ตามองค์ ก รที่ ต นเองสั ง กั ด ในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ เช่ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีถ้อย ประธานกลุ่มสตรีหรือประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน
(อสม.) หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนองค์กรอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลศรีถ้อย เป็นต้น การจัดเวทีเป็นรูปแบบ
การจัดเวทีเสวนา ไม่มีข้อจากัด ในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่นเดียวกับที่ Frank Fischer (เว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ที่ช่ือ สภาพลเมือง : ประชาธิปไตยปรึกษาหารือ
ของทุกคน) ได้กล่าวว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ อันได้แก่ การ
ปรึกษาหารือที่อาศัยการให้เหตุผล ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมที่จะปรับ เปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เพราะจานน
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ต่อเหตุและผล ซึ่งเหตุและผลดังกล่าวอาจขัดแย้งกับแนวทาง ความคิดที่ตนเองอยากเห็นหรือขัดกับผลประโยชน์ของตนก็
ตาม การปรึกษาหารือทางการเมืองจึงไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อจะปรับเปลี่ยนทางเลือก แต่กระบวนการปรึกษาหารือ
สาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาร่วมทุกคนเข้ามาร่วมเข้ามาโดยมีสถานะภาพที่เท่าเทียมกัน โดยคนที่เข้ามาร่วม
ต้องการปกป้องและวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือโครงการต่าง ๆ โดยดูจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในสังคมพหุนยิ ม คนอื่น ๆ ต่างมี
เหตุมีผลที่แตกต่างกัน และต่างมาให้ข้อคิดเห็นและมุ มมองของตน มีการอภิปรายถกเถียงกันด้วยเหตุผลและพร้อมจะ
ร่วมมือกับผลของการอภิปรายถกเถียงดังกล่าว และถือว่าผู้อ่ืนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากเหตุผลมี
หลากหลาย ที่มาจากมุมมองต่าง ๆ กัน การจะยอมรับว่า เหตุผลใดควรยอมรับ จึงต้องมีการชั่งน้าหนัก จะเห็นได้ว่า ไม่
จาเป็นต้องมีการลงเสียงเป็นเอกฉันท์ และแม้จะไม่เห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ และอาจมีการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
แต่ผู้เข้ามาร่วมมักเห็นว่า พวกเขารับรองทางเลือกดังกล่าว เนื่องจากมีการใช้เหตุผล แม้บางคนอาจไม่เห็นด้วย แต่การใช้
เหตุผลทาให้การตัดสินใจดังกล่าวมีความชอบธรรม
การจัดเวทีแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ จะได้รับประโยชน์
เพราะได้นาเสนอปัญหาความต้องการของตนเอง ประชาชน กลุ่มหรือองค์กรของตน เพื่อให้เทศบาลตาบลศรีถ้อย จัดทา
เป็นนโยบายออกมาแก้ไขปัญหาและสนองงความต้องการของประชาชน ตามที่ได้เสนอในเวทีนั้น ๆ เหมือนที่ Nancy
Roberts (เว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ที่ชื่อ สภาพลเมือง : ประชาธิปไตยปรึกษาหารือของทุกคน) ได้อธิบายในเชิงทางปฏิบัตไิ ว้นา่ สนใจ
ว่า กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะสาธารณะ เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะ
และความเป็นไปได้ตา่ ง ๆ ในการแก้ปัญหานั้น ๆ การปรึกษาหารือเป็นการสร้างเวทีที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เพื่อนาไปสู่การพิจารณาในวงกว้างขวางของภาคประชาชน ว่าปัญหาที่มีอยู่จะถูกตีความอย่างไร ควรจะทาความ
เข้าใจได้อย่างไร และมีทางออกอะไรบ้า ง และใครควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาดังกล่าว จงเป็นความพยายามทาซ้า ๆ
และเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่มีการสื่อสารสองฝ่าย จะเห็นได้ว่า กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะทาให้ผู้บริหาร
ภาครัฐไม่เพียงแค่ค้นพบว่าประชาชนต้องการอะไร และพยายามตอบสนองด้วยวิธีการที่ประชาชนควรจะพึง พอใจมาก
ที่สุด หากแต่ยังให้ประชาชนมีวิสัยทัศน์ทางเลือกในสิ่งที่พวกเขาต้องการและเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนา
ระหว่างพวกเขาขึน้ ปลุกปั่นให้มีการตรวจตราฐานคติและระบบคุณค่า ทาการขยายทางเลือกที่เป็นไปได้ และทาให้สังคม
เข้าใจเรื่องนี้มากขึน้ การกาหนดนโยบายจึงควรเป็นมากกว่าการค้นพบว่า ประชาชนต้องการอะไร แต่ควรต้องสร้างบริบท
ที่ประชาชนสามารถประเมินและแก้ไขสิ่งเคยเป็นความเชื่อเก่า ๆ
การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมหรือเสวนาหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ตามที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อยจัด
ขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนของเทศบาลตาบลศรีถ้อย จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อย ได้จัดเวที
การเสวนา ประชุม อบรมและศึกษาดูงาน ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตาบล ได้เชิญผู้เข้าร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ประกอบไปด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีถ้อย ประธานกลุ่มสตรีหรือ
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.) หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนองค์กรอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลศรีถ้อย เป็นต้น โดยที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีถ้อยเป็นผู้กากับดูและการจัดการในกระบวนการกาหนดนโยบาย
สาธารณะแบบปรึกษาหารือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สติธร ธนานิธิโชติ และวิชุดา สาธิตพร (2557) ที่บอกว่า วิธีการ
หรือกระบวนการนาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือไปใช้ที่ “ดี” ควรเป็นอย่างไร ใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วมในกระบวนการ
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ดังกล่าว หัวข้อหรือประเด็นปัญหาใดบ้างที่เหมาะสมกั บเครื่อ งมือ หรือกระบวนการประชาธิ ปไตยแบบปรึกษาหารือ
ตลอดจนอะไรคือสิ่งที่ต้องทาเมื่อได้ผลจากการจัดกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแล้ว
วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลของการนานโยบายสาธารณะที่ได้จากกระบวนการแบบปรึกษาหารือ ไปปฏิบัติ ในปี พ.ศ.
2560 - 2562 ของเทศบาลตาบลศรีถ้อย
นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น คือ กิจกรรม แผนงาน โครงการ แนวทางหรือการกระทาที่กาหนดขึ้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดขึ้นของผู้มีส่วนเกี่ยวงทุกฝ่าย จนได้เป็นข้อยุติ
และนาไปปฏิบัตไิ ด้เป็นรูปธรรม ท้องถิ่นอาจดาเนินการเองหรือมอบให้เอกชนดาเนินการแทนหรือดาเนินการร่วมกับผู้อื่น
จากคากล่าวข้างต้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่ถูกกาหนดขึ้น
เมื่อออกแบบเป็นกิจกรรมหรือโครงการขึ้นมา แล้วนาไปปฏิบั ติ สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากเป็นการนาเสนอปัญหาและความต้องการจากผู้แทนกลุ่มองค์กร หรือผู้นาชุมชน
ในพืน้ ที่ ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการนาเสนอบนพื้นฐานที่เป็นข้อเท็จจริง ต่อเวทีที่จัดขึน้ สอดคล้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
ของ วรเดช จันทรศร (2551) ที่กล่าวคือ ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัตจิ ะขึน้ อยู่กับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีความสามารถที่จะนาไปปฏิบัตใิ ห้เกิดความสอดคล้องความความคาดหวังหรือ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด จาเป็นต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่มีความเหมาะสม รวมถึงบุคลากรที่อยู่
ในองค์การจะต้องมีความรู้ความสามารถทัง้ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการจัดการอย่างพอเพียง นอกจากนี้ องค์การจะต้อง
มีการวางแผน มีการเตรียมการ และมีความพร้อม ในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ประชาชนจึ ง เกิ ด ความนิ ย มในนโยบายสาธารณะ ที่ เ กิ ด จากกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบ
ปรึกษาหารือ เพราะ สามารถแก้ไขปัญหา ที่ประชาชน กลุ่มองค์กร เสนอขึ้นมาได้ พร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง จากผู้ที่เป็นผู้แทนกลุ่มองค์กร ผู้นาชุมชน ทั้งท้ องที่และท้องถิ่น ในพื้นที่
เทศบาลตาบลศรีถ้อย
สรุปข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผลสรุปโดยรวมของข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลหลักมีความน่าสนใจ ในประเด็นที่ว่า แม้ กระบวนการกาหนด
นโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือของเทศบาลตาบลศรีถ้อย นัน้ เกิดจากการนาเสนอปัญหาและเสนอความต้ องการใน
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน หากแต่เมื่อกาหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถดาเนินการได้
ทั้งหมดตามที่ได้เสนอไว้ในเวทีที่ได้จัดขึ้น เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตาบลศรีถ้อยมีจากัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาได้ทั้งหมด ตามที่ได้เสนอไว้ จึงได้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การกาหนดนโยบายขึ้นมาแล้ว ต้องดาเนินการได้ โดยหาก
เทศบาลตาบลศรีถ้อยมีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ต้องสรรหาหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาสมทบด้วย เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการได้มากยิ่งขึ้น และเน้นว่าควรให้มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังปัญ หาหรือความ
ต้องการของประชาชนให้ต่อเนื่องขึ้น และอาจต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเสนอแนะการออกความคิดเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมเข้าร่วมเวทีด้วย จะได้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ครบทุกด้าน ตามที่ประชาชนเสนอผ่าน
ตัวแทนกลุ่มองค์กรหรือผู้นาชุมชนขึ้นมา
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ผู้วิจัยพบว่า จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลบุคคลของผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ด้วยระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
และอายุค่อนข้างมากของผู้ให้ข้อมูลหลัก ทาให้เห็นถึงอุปสรรคในการสัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นงานวิจัยคุณภาพ ทาให้ผู้ให้
ข้อมูลหลักไม่สามารถตอบคาถามตามแบบสอบถามได้ด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง เนื่องจากไม่เข้าใจในโจทย์สัมภาษณ์ จึงได้รับ
ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้วิจัยมากนัก ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก จึงเสนอให้ควรทา
เป็นรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ผู้ให้ขอ้ มูลหลักมีความเข้าใจง่ายและตอบแบบสอบถามได้สะดวกมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุ ล่ว งลงได้ด้ว ยดี เนื่องด้วยได้รับความกรุณาอย่า งยิ่ง จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกท่าน ตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทางานวิจัย
ทั้ ง 3 ท่ า น คื อ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.รั ก ษ์ ศ รี เกรี ย รติบุต ร คุ ณ พีรัช จั น ธิ ม าและคุ ณ รั ติก าล ค าสม และอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ข้อปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ผู้วิจัยนาไปปรังปรุงแก้ไข
จึงได้งานวิจัยที่ออกมาสมบูรณ์นขี้ นึ้ มา ก็ด้วยความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาวิจัยตระหนักถึงความตัง้ ใจจริงนี้
และความทุ่มเทของคณาจารย์ จนงานวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส นี้ ด้วย
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Integrity and Transparency Assessment of Local Government Organization in
Chiang Saen District, Chiang Rai Province
วนิดา สมสวัสดิ์1* และ วีระ เลิศสมพร2
Wanida somsawat 1* and Veera Lertsomporn 2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2.เสนอแนะแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 197 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในรายงานผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส สานักงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) 2)
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกาหนดผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญคือ กลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายในองค์กร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านใน
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ของปีงบประมาณ 2562
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ (1) การให้คะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขึน้ อยูก่ ับความ
พึงพอใจของผู้ตรวจ (2) ขาดความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (3) ความยุ่งยากในการตอบแบบ
ประเมิน (4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 2.1)สานักงาน ป.ป.ช.
ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบประเมินฯ 2.2) สานักงาน ป.ป.ช.ควรมีการซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบการจัดทามาตรการต่างๆที่ชัดเจน
ให้แก่ อปท. 2.3) แบบประเมินฯ ควรแยกคาถามของส่วนราชการให้เหมาะสมตามบริบทและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
นั้นๆ 2.4) ควรปรับปรุงคาถามและคาตอบให้มคี วามชัดเจนเข้าใจง่าย 2.5) ควรให้เจ้าหน้าที่จากสานักงาน ป.ป.ช.ลงพื้นที่
ด้วยตนเองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
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การศึกษาวิจัยในครั้งนีท้ าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า อปท. ที่ได้คะแนนในระดับ A ยังพบปัญหาและอุปสรรค ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน
ระหว่างผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสานักงาน ป.ป.ช. หากต้องการให้ค่าคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทยควรบูรณาการการทางานร่วมกับ อปท. ให้เป็นนามธรรมมากกว่าปล่อยให้ อปท.จัดเตรียม
ข้อมูลตามที่ สานักงาน ป.ป.ช.ต้องการเป็นการเพิ่มภารงานให้ อปท.เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : การประเมิน, คุณธรรมและความโปร่งใส, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
This research had the objectives 1) to study the problems and obstacles in integrity and transparency
assessment of local government organization in Chiang Saen District, Chiang Rai Province and 2) to suggest guidelines
in assessing integrity and transparency of local government organization in Chiang Saen District, Chiang Rai Province.
This research was a mixed methods research. The research was mixed method research. Using research instruments
included 1) questionnaires from the sampling group of 197 people who selected from population sample of external
stakeholders who were individuals, juristic persons or people who come to receive services or contacting for according
to mission of the local government organization (Local Administration Organization) which refer to the report of the
assessment results for the fiscal year 2019 of the Office of Integrity and Transparency Assessment (NACC) and 2)
semi-structured in-depth interviews. The key informants were groups of stakeholders who were the local government
officers for at least 1 year experience when fiscal year 2019.
The research results were found that: 1) Problems and obstacles included 1.1) Rating for transparency
assessment based on the satisfaction of inspectors. 1.2) Lacking cooperation of internal and external stakeholders. 1.3)
Difficulty in answering the assessment 1.4) Shortage expert worker in information technology.
2) Important guidelines included 2.1) NACC should publicize to create knowledge and understanding in responding to
the assessment. 2.2) NACC should have a rehearsal of practice guidelines. Guidelines for verifying public information
on web pages Including the clear format measure for Local Administration Organization. 2.3) The assessment form
should separate the question that be suit the organization according to the context and authority of the organization.
2.4) The questions and answers should be improved to be clear and easy understanding. 2.5) NACC officials should
listen to public opinions and suggestions to seriously solve the problem.
The research was made aware of the problems and difficulties of Integrity and Transparency That reflected
Local Administration Organization which were rated in A level still encounter problems and obstacles. Mostly
encountered problems were ambiguous communication between Assessor and NACC. To increase Thailand's score in
the Corruption Perceptions Index (CPI), NACC must corroborate with Local Administration Organization. NACC should
not have local authorities unilaterally provide information on request
Keywords : Assessment, Integrity and transparency, Local government administrative
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บทนา
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาการทุจริตภายในประเทศไทย จึงได้สร้างกรอบแนวคิดในการประเมินผลความโปร่งใสที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาล การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เป็ น ต้น มาจนถึ ง ปั จ จุบัน และมีก ารขยายขอบเขตและพัฒ นาให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้น
ตามลาดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สานักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ว ยงานภาครั ฐ เพื่อ น าไปสู่ ก ารยกระดั บคะแนนดั ช นีก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) การปฏิบัตหิ น้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อานาจ 4) การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 6) คุณภาพการดาเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10)
การป้องกันการทุจริต (สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช., 2562)
เครื่องมือสาหรับการประเมิน ประกอบด้วย 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment: IIT) เพื่อประเมินระดับการรับรู้ข องผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสีย ภายในที่มีต่อหน่ว ย งานตนเอง
ประกอบด้วย 1.1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 1.2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 1.3) ตัวชี้วัดการใช้อานาจ 1.4) ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 1.5) ตัวชีว้ ัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and transparency Assessment: EIT) เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ประกอบด้วย 2.1) ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน 2.2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 2.3) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การทางาน 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อ
ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งได้ ประกอบด้วย 3.1) ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล 3.2) ตัวชีว้ ัดการป้องกันการทุจริต
สาหรับปีงบประมาณ2562 ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนดไว้ประกอบด้วย 1) ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้ า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า
จานวนร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัท
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มา รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562 การ
ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งขั้น ต่า จ านวนร้ อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ยภายนอก 3) หน่ว ยงาน หมายถึง
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน
จากการรายงานผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงาน ป.ป.ช. การรายงานผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย ได้รายงานเป็นภาพรวมทั้งจังหวัดของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งจังหวัด ได้คะแนน 74.29 อยู่ระดับ C มีองค์กรปกครองส่วนท่อง
ถิ่นที่เข้ารับการประเมิน จานวน 143 แห่ง พบว่า เทศบาลตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย ได้รับคะแนนสูงสุด 97.31 คะแนน
อยู่ระดับ AA และเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน ได้คะแนนต่าสุด 44.58 คะแนน อยู่ระดับ F (สานักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช., 2563) และผลการประเมินรายหน่วยงานของ อปท.ในจังหวัดเชียงราย พบว่าพื้นที่
อาเภอเชียงแสน ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตาบลเวียง เทศบาล
ตาบลโยนก เทศบาลตาบลแม่เงิน เทศบาลตาบลบ้านแซว องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล และองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าสัก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2563, สื่อออนไลน์) มีความแตกต่างของระดับคะแนน ที่สูงสุดคือระดับ A
และระดับต่าสุดที่ระดับ D ตามตารางที่ 1 ทีแสดงถึงผลการประเมินรายหน่วนงานของ อปท. ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเชียงแสน
ตาบล
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โยนก
เทศบาลตาบลโยนก (ทต.โยนก)
2. ศรีดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล (อบต.ศรีดอนมูล)
3. แม่เงิน
เทศบาลตาบลแม่เงิน (ทต.แม่เงิน)
4. บ้านแซว
เทศบาลตาบลบ้านแซว (ทต.บ้านแซว)
5. เวียง
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน (ทต.เวียงเชียงแสน)
6. เวียง
เทศบาลตาบลเวียง (ทต.เวียง)
7. ป่าสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (อบต.ป่าสัก)
ที่มา : สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช., 2563

คะแนนเฉลี่ย
90.79
87.49
84.53
75.79
67.85
67.82
62.24

ระดับ
A
A
B
B
C
C
D

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นถึงความแตกต่างที่ระดับคะแนน จึงตัง้ ข้อสังเกตว่า 1) เหตุใดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในของแต่ละ อปท.ไม่เหมือนกันทั้งที่สานัก งาน ป.ป.ช. ได้กาหนดขอบเขตการประเมินว่าการประเมิน
ครอบคลุมการบริหารราชการของ อปท.ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา และฝ่ายประจา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) วิธีการคัดเลือกผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อปท. คัดเลือกอย่างไร เป็นไปตามที่
สานักงาน ป.ป.ช กาหนดหรือไม่ 3) ผู้ตอบแบบประเมินมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในการใช้ภาษาของประเด็นคาถาม
และระดับการตอบ เพราะใช้คาที่ผู้อ่านโดยทั่วไปเข้าใจยาก 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สานักงาน ป.ป.ช.จะตรวจสอบ
จากหน้าเว็บไซต์ของ อปท.เท่านั้น ถ้า ใช้ แอปพลิเคชัน (application) หรือ แพลตฟอร์ม (Platform) อื่นจะต้องวางลิงก์ (link)
ไว้หน้า เว็บไซต์ (web site) ซึ่งผู้วิจัยมองว่าแต่ละ อปท.ได้ปรับปรุง (update) ข้อมูลข่าวสารของ อปท. หรือไม่ 5) การ
บริหารงาน การวางแผนของผู้บริหาร อปท. มีผลต่อการให้คะแนนหรือไม่ จากผลการประเมินรายหน่วยงานที่ มีข้ อ
แตกต่างกันในระดับคะแนนนรวมถึงข้อสังเกตของผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเสนอแนะแนวทางในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ สุรพี โพธิสาราช ที่ได้ศึกษา การประเมิน “เครื่องมือ
ประเมิน”พิชติ ความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศกึ ษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย (2560) และศึกษาคู่มอื การ
ประเมิน ITA 2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (2562) นามาสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดดังนี้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2562

การรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใส
1. การปฏิบัตหิ น้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ปัจจัยอืน่ ๆ ที่มีผลต่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. ผู้บริหารปฏิบัติตามประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเข้าใจในแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ ของสานักงาน ป.ป.ช.
*เฉพาะผูร้ ับผิดชอบ ITA ของแต่ละ อปท.
- การคัดเลือกผูต้ อบแบบประเมิน
- ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละขั้นตอน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของ อปท.
2. การป้องกันการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ของ อปท.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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การรับรู้ของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรือ่ ง
คุณธรรมและความโปร่งใส
1. คุณภาพการดาเนินงาน
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
3. ระบบการทางาน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิตบิ ุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจในรายงานผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช. ของแต่ละ อปท. ในพืน้ ที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวม 402 คน กาหนดขนาดของ
กลุ่ ม ตั ว อย่า งโดยใช้ ห ลั ก การค านวณของเครซี่ แ ละมอร์ แ กน ก าหนดความเชื่อ มั่ น 95% ความคลาดเคลื่อ นไม่ เ กิ น
ร้อยละ 5 สัดส่วนประชากรที่น่าสนใจ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 197 คน และนาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไป
หาสัดส่วนของแต่ละ อปท.
1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนนี้เป็น ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบแบบสอบถามจากวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการ
สร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตอนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
1.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลจากกรอบแนวคิด นามา
กาหนดเป็นข้อคาถามในแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และได้นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือ และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้กับ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิตรวจสอบและปรั บปรุ ง แก้ ไขตามคาแนะน าของผู้ทรงคุณ วุฒิ แล้ ว จึ ง น าแบบสอบถามไปเก็บข้อ มูลกับ
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) x̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D.
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อนามา
ตอบโจทย์ ง านวิ จั ย นี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ท างานให้ อ ยู่ ใ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มาเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี ใน
ปีงบประมาณ 2562 และผู้มาขอรับบริการ/ติดต่องานของ อปท. ในรายงานผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ 2562
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ของสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช. ของแต่ละ อปท. ในพืน้ ที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รวม 262 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคานวณของเครซี่และมอร์แกน กาหนดความเชื่อมั่น 95%
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ร้อยละ 5 สัดส่วนประชากรที่น่าสนใจ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 156 คน และนาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไปหาสัดส่วนของแต่ละ อปท.
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างผู้วิจัยทาการออกแบบการสัมภาษณ์จาก
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่
มีผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 5 ถามเฉพาะผู้รับผิดชอบ ITA ของ
แต่ละ อปท. ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ
2.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลจากกรอบแนวคิด
โดยได้นามากาหนดเป็นข้อคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และได้นาแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือ และนาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
เสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ไ ปเก็บ
ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ในลั ก ษณะค าถามที่ เ ป็ น ปลายเปิ ด โดยใช้ ชุ ด ค าถามในการสั ม ภาษณ์ 2 ชุ ด
ประกอบด้วย ชุดคาถามสาหรับกลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายในองค์กร และกลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายนอกองค์กร
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลแบบปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมมิ าจาแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการ
นาข้อมูลที่ได้มาจาแนกและจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้งา่ ยต่อการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์สรุปอุปนัยเป็นการนาข้อมูลที่
ได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่ อหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องนั้น รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถงึ เนื้อหาสาระในประเด็นหรือเรื่องนัน้

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 197 ตัวอย่าง และการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 156 คน
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. เทศบาลตาบลโยนก (ทต.โยนก) ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 21 คน และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
จานวน 28 คน พบว่า
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1.1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายนอกของ ทต.โยนก
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส (n=21) ได้ให้ระดับความเห็น ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.50, SD = 0.757) 2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.722, SD = 0.0823) 3) ระบบการทางาน
อยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅ = 3.738, SD = 0.911) 4) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะฯ อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x̅ = 3.988,
SD = 0.906) 5) ปัจจัยอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.738, SD = 0.911)
1.2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 28 คน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
ภายใน เรื่องคุณธรรมและความโปร่ งใส พบว่า การรับรู้ถึงคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราฃการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้ให้
ความเห็นว่า ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญมองว่าหากสานักงาน ป.ป.ช. เข้ามา
ตรวจสอบการทางานแสดงว่าเทศบาลแห่งนี้เข้าข่ายการทุจริต ซึ่งที่ผ่านมาสานักงาน ป.ป.ช. ไม่เคยเข้ามาตรวจสอบการ
ทางานของบุคลากรในเทศบาล ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ ทต.โยนก พบว่า ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการ
เปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ และยังประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่าน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และยังพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คือ 1) ผู้บริหารปฏิบัติตาม
ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พบว่าผู้บริหารได้ปฏิบัตติ ามที่ได้ประกาศเจตจานงไว้และเข้าร่วม
ฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาให้ได้ทราบถึงกรอบงาน ระเบียบ ข้อบังคับ
อานาจหน้าที่ที่เทศบาลฯ สามารถกระทาได้หรือกระทาไม่ได้ 2) ความเข้าใจในแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. พบว่า บางคาถามยังคลุมเครือ เข้าใจยาก ใช้เวลานานในการ
อ่าน-ตอบ และต้องวิเคราะห์การตอบคาถามรวมถึงการพิจารณาเลือกคาตอบ
1.3. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า 1)
การคัดเลือกผู้ตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ในส่วนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 2) ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละขั้นตอน ได้ให้ข้อมูลว่า การที่
สานักงาน ป.ป.ช. ให้เทศบาลฯ ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้แก่ผู้รับจ้างประเมินของสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
ประเมินตัวชี้วัดด้านการดาเนินงาน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการปรับปรุงการทางาน ย่อมส่งผลให้ผู้ตอบ
แบบประเมินตอบไปในทางที่ดี ไม่เป็นไปตามเจตนาของสานักงาน ป.ป.ช. ที่ให้ใครก็ได้เป็นผู้ตอบแบบประเมินฯ ผู้ให้ขอ้ มูล
มองว่าไม่มคี วามจาเป็นใดที่ตอ้ งส่งรายชื่อให้แก่ผู้รับจ้างประเมินของสานักงาน ป.ป.ช.
2. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล (อบต.ศรีดอนมูล) ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
และผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 21 คน พบว่า
2.1. ผลการศึกษาเชิงประมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อบต.
ศรีดอนมูล เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส (n=30) ได้ให้ระดับความเห็น ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการดาเนินงาน อยูใ่ นระดับ
มาก (x̅ = 3.529, SD = 0.785) 2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.706, SD = 0.936) 3) ระบบ
การทางาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80, SD = 0.928) 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.888, SD
= 0.941) 5) ปัจจัยอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.691, SD = 0.852)
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2.2. ผลการศึกษาเชิงคณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 21 คน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน เรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใส พบว่า การรับรู้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้
อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราฃการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้ให้ความเห็นว่า บุคลากรทุกคน
ต้องปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริการ” ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของอบต.ศรีดอนมูล
ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ของ อบต. ยังพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คือ 1) ผู้บริหารปฏิบัติตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมโดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม
ธรรมภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อนึ่ง อบต.ศรีดอนมูลได้ตั้งงบประมาณในการจัดทาโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร) และโครงการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบแก่ประชาชน (ทุกกลุ่มและทุกหน่วยงานใน
ตาบลศรีดอนมูล) ทั้งสองโครงการ อบต.ศรีดอนมูล ได้จัดมาเป็นเวลา 9 ปีมาแล้ว เป็นการจัดกิจกรรมก่อนที่สานักงาน
ป.ป.ช.จะมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และก่อนให้ อปท. จัดทาแผนการจัดทาการต่ อต้านการทุจริต 2)
ความมเข้าใจในแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน ป.ป.ช.
พบว่า การใช้ภาษาที่เป็นศัพท์วชิ าการมากเกินไปทาให้สับสนในคาถามและคาตอบ
2.2.3. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
พบว่า 1) การคัดเลือกผู้ตอบแบบประเมิน ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียภายใน ไม่เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพราะไม่มี
ผู้บริหารร่วมตอบแบบประเมิน ในส่วนของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 2) ปัญหา
และอุปสรรคของแต่ละขัน้ ตอน ผู้ให้ขอ้ มูลได้ให้ขอ้ มูลว่า (1) การให้คะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขึ้นอยู่กับความ
พึงพอใจของผู้ตรวจ (2) ห้วงเวลาในการเตรียมข้อมูลมีนอ้ ยและกระทบกับงานในหน้าที่หลัก (3) การคัดเลือกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกหายาก
3. เทศบาลตาบลแม่เงิน (ทต. แม่เงิน) ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 31 คน และผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ
จานวน 18 คน พบว่า
3.1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ทต.แม่
เงิ น (n=31) ที่ มีระดั บความเห็ น 1) ด้ า นคุ ณ ภาพการด าเนิน งาน อยู่ใ นระดั บมาก (x̅ = 3.35, SD = 0.826) 2) ด้ า น
ประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.717, SD = 0.890) 3) ระบบการทางาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.806,
SD = 0.893) 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.431, SD = 0.719) 5) ปัจจัยอื่น ๆ อยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = 3.25, SD = 0.629)
3.2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 28 คน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส พบว่า การรับรู้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สนิ ของราฃการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญได้ให้ความเห็นว่า ถ้าหาก
สานักงาน ป.ป.ช. เข้ามาตรวจสอบการทางานแสดงว่าเทศบาลแห่งนี้เข้าข่ายการทุจริต ซึ่งที่ผ่านมาสานักงาน ป.ป.ช.
ไม่เคยเข้ า มาตรวจสอบการทางานของบุ คลากรในเทศบาล ในการเปิ ด เผยข้ อ มูล สาธารณะ พบว่า ได้ เปิ ด เผยข้อมูล
สาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการ
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คือ 1) ผู้บริหารปฏิบัตติ ามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พบว่า บุ ค ลากรทุ กคนได้ ยึด เป็ นแนวทางการปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ 2) ความเข้ าใจในแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน ป.ป.ช. พบว่า (1) คาถามเป็นคาถาม
แบบกว้างและมีความยาวมากเกินไปทาให้ผู้ตอบไม่เข้าใจในคาถาม (2) คาถามบางคาถามมีคาตอบที่คลุมเครือ เช่น
ใช่หรือไม่ใช่ (3) มีความยุ่งยากในแพลตฟอร์มของการทาแบบประเมิน (4) ผู้ตอบแบบประเมินไม่สามารถตอบตามความ
เป็นจริง
3.3. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า
1) การคัดเลือกผู้ตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ไม่เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพราะไม่มี
ผู้บริหารร่วมตอบแบบประเมิน ในส่วนของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 2) ปัญหา
และอุปสรรคของแต่ละขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลว่า (1) ปัญหาการลงข้อมูลในบนหน้าเว็บไซต์ (2) ระบบอินเตอร์
(3) ผู้ตรวจขาดความยึดหยุ่นในการตรวจ (4) การคัดเลือกผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอกหายากและไม่มีความพร้อมในการ
ตอบคาถาม เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (5) ผู้ตอบแบบประเมินไม่กดบันทึกข้อมูลทุกหน้า (6) ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในไม่ให้ความร่วมมือ (7) วิธีการให้ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายนอกตอบแบบประเมินไม่เหมาะสม
4. เทศบาลตาบลแซว (ทต.บ้านแซว) ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ
จานวน 20 คน พบว่า
4.1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของทต.
บ้ า นแซว (n=30) ที่ มีระดั บความเห็ น 1) ด้ า นคุ ณ ภาพการด าเนิน งาน อยู่ใ นระดั บ มาก (x̅ = 3.426, SD = 0.443)
2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.824, SD = 0.674) 3) ระบบการทางาน อยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.863, SD = 0.799) 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.8, SD = 0.580) 5) ปัจจัยอื่น ๆ อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.691, SD = 0.552)
4.2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 20 คน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน อปท.
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส พบว่าการรับรู้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สนิ ของราฃการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญได้ให้ความเห็นว่า ผู้บริหาร
รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหารและเน้นย้ามิให้มีการกระทาทุจริต
ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ ทต.บ้านแซว ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริต
บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คือ 1) ผู้บริหาร
ปฏิบัตติ ามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัตติ ามประกาศเจตจานงสุจริต
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ เทศบาลฯ ทาให้มีกระบวนการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุ จริตทุก
ช่องทาง 2) ความเข้าใจในแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน
ป.ป.ช. พบว่า (1) คาถามเป็นคาถามแบบกว้างและมีความยาวมากเกินไป (2) ผู้ตอบแบบประเมินไม่สามารถตอบตาม
ความเป็นจริง (3) คาถามบางคาถามมีคาตอบที่คลุมเครือ เช่น ใช่หรือไม่ใช่ (4) มีความยุง่ ยากในแพลตฟอร์มของการทา
แบบประเมิน
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4.3 ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า 1)
การคัดเลือกผู้ตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 2) ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละขั้นตอน ผู้ให้ขอ้ มูลได้ให้ขอ้ มูลว่า (1)
ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล (2) เทศบาลฯ ต้องใช้เวลาในการอธิบายคาถามของแต่
ละข้อให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพราะคาถามคลุมเครือ (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่เข้าใจในคาตอบของแบบ
ประเมิน ในระดับตัวเลือกมากที่สุดและน้อยที่สุด (4) ผู้ตอบแบบประเมินไม่กดบันทึกข้อมูลทุกหน้า ส่วนใหญ่จะบันทึก
ข้อมูลหน้าสุดท้าย ทาให้การตอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้ผู้รับผิดชอบต้องทาแบบประเมินซ้าอีกหนึ่งรอบ
5. เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน (ทต.เวียงเชียงแสน) ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 36 คน และ
ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 32 คน พบว่า
5.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ทต.เวียง
เชียงแสน (n=36) ที่มีระดับความเห็น 1) ด้านคุณภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.338, SD = 0.664)
2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.75, SD = 0.656) 3) ระบบการทางาน อยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.425, SD = 0.705) 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.825, SD = 0.730) 5) ปัจจัยอื่น ๆ อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.779, SD = 0.603)
5.2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 32 คน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส พบว่าการรับรู้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัตหิ น้าที่ การใช้งบประมาณ การ
ใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราฃการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญบางท่านมองว่าการมอบหมาย
งานไม่ได้มองถึงอานาจหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พบว่าได้เปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ และพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล
ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คือ 1) ผู้บริหารปฏิบัติตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต พบว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตามประกาศเจตจานงเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมขององค์กรและ
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2) ความเข้าใจในแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน ป.ป.ช. พบว่า (1) คาถามกว้าง เข้าใจยาก (2)
คาถามเป็นคาถามปิดไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ (3) ไม่เข้าใจในทิศทางของคาถาม ว่าต้องตอบแบบไหน (4) ต้องใช้
ความรอบครอบในการตอบคาถาม
5.3. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า 1)
การคัดเลือกผู้ตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ไม่เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพราะไม่มีผู้บริหาร
ร่วมตอบแบบประเมิน ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นเป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 2) ปัญหาและ
อุปสรรคแต่ละขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลว่า (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ให้ความสนใจ เพราะข้อคาถามมีมาก
(2) ผู้ตรวจของสานักงาน ป.ป.ช. ขาดความยึดหยุ่นในการตรวจ (3) ขาดความร่วมมือจากบุค ลากรในเทศบาลฯ ที่ไม่
ปรับปรุงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน
6. เทศบาลตาบลเวียง (ทต.เวียง) ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 31 คน และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
จานวน 20 คน พบว่า
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6.1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอกของ ทต. เวียง
(n=31) ที่ มี ร ะดั บ ความเห็ น 1) ด้ า นคุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน อยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅ = 3.471, SD = 0.807) 2) ด้ า น
ประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.691, SD = 0.703) 3) ระบบการทางาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.625,
SD = 0.716) 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.638, SD = 0.738) 5) ปัจจัยอื่น ๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = 3.265, SD = 0.724)
6.2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 30 คน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส พบว่าการรับรู้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัตหิ น้าที่ การใช้งบประมาณ การ
ใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราฃการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พบว่าได้ เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ 1) ผู้บริหารปฏิบัติตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามประกาศเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 2) ความเข้าใจใน
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน ป.ป.ช. พบว่า (1) คาถาม
ไม่ชัดเจน (2) ผู้ตอบแบบประเมินไม่สามารถตอบตามความเป็นจริง
6.3 ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า
1) การคัดเลือกผู้ตอบแบบประเมิน ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียภายใน เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ในส่วนการคัดเลือกผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 2) ปัญหาและอุปสรรค แต่ละขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลได้ให้
ข้อมูลว่า (1) ขาดความร่วมมือที่ดจี ากผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายนอกในการตอบแบบประเมิน (2) การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของ
ส านั ก งาน ป.ป.ช. (3) เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่มี ค วามเข้ า ใจในการน าข้ อ มู ล ลงบนเว็ บ ไซต์ ให้ ต รงกั บ หั ว ข้ อ ของการประเมิน
(4) ผู้รับผิดชอบมองว่าสานักงาน ป.ป.ช. เน้นให้ อปท. ดาเนินการตามตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต เพราะทั้ง 2 ตัวชีว้ ัด เห็นภาพชัดเจนและมีคะแนนที่สูงมาก
7. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก (อบต.ป่าสัก) ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 18 คน และผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ จานวน 17 คน พบว่า
7.1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อบต.
ป่าสัก (n=18) ที่มีระดับความเห็น 1) ด้านคุณภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.308, SD = 0.513)
2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.092, SD = 0.937) 3) ระบบการทางาน อยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = 3.264, SD = 0.666) 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 2.833, SD = 0.857)
5) ปัจจัยอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.912, SD = 0.703)
7.2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 17 คน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส พบว่าการรับรู้ถึงคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัตหิ น้าที่ การใช้งบประมาณ การ
ใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราฃการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต นายกฯ ได้มอบอานาจให้รองนายกฯ ช่วยดูแลงาน
พิจารณากลั่นกรองก่อนถึง นายก อบต. ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พบว่าได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการเปิดเผย
ข้อมูลการป้องกันการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ ของ อบต. และพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 1) ผู้บริหารปฏิบัติตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้บริหารได้ จัดทาเอกสาร
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต. ป่าสัก เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมโดยรวม 2) ความเข้าใจใน
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน ป.ป.ช. พบว่า (1) เนื้อหา
ของคาถามยาวเกินไปทาให้การตอบไม่ตรงกับสิ่งที่สานักงาน ป.ป.ช.ต้องการ เพราะการรับรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันการ
ตีความหมายจึงต่างกัน (2) บางคาถามมีความซับซ้อนเข้าใจยาก
7.3. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า
1) การคัดเลือกผู้ตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ส่วนการคัดเลือกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 2) ปัญหาและอุปสรรค แต่ละขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลได้ให้
ข้อมูลว่า (1) ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียภายในไม่ใส่ใจการตอบแบบประเมินกรอกข้อมูลไม่ครบผู้รับผิดต้องกลับมากรองข้อมูลใหม่
อีกหนึ่งรอบ จนทาให้การส่งแบบประเมินล้าช้ากว่ากาหนด (2) ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอกยังไม่เข้าใจถึงความสาคัญของ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 7 อปท. ได้เสนอแนะแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลดังนี้
1. สานักงาน ป.ป.ช. ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ให้แก่ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
2. สานักงาน ป.ป.ช. ควรมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะบนหน้า
เว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบการจัดทามาตรการต่าง ๆ ที่ชัดเจนให้แก่ อปท.
3. ควรปรับปรุงคาถามและคาตอบให้มีความชัดเจนเข้าในง่าย
4. แบบประเมินฯ ควรแยกคาถามของส่วนราชการให้เหมาะสมตามบริบทและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนัน้ ๆ
5. ควรให้เจ้าหน้าที่จากสานักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและข้อเสนอแนะเพื่อ
นาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
6. การตอบคาถามของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียทั้งภายในและภายนอกไม่สามารถตอบตามความเป็นจริงได้ เพราะ
เกรงว่าจะผลกระทบต่อการปฏิบัตหิ น้าที่และการเสนอขายสินค้า/การบริการให้แก่ภาครัฐ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ สามารถอภิปรายผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อปท. จากปัจจัย
ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลาดับจากค่าระดับความเห็นจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. ด้ านคุ ณภาพการด าเนิ นงานของ อบต.ศรี ดอนมู ล , ทต.โยนก, ทต.เวี ยง, ทต.บ้ านแซว, ทต.แม่ เงิ น และ
ทต. เวียงเชียงแสน มีระดับความเห็นที่ระดับมาก เพราะมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตามระยะเวลา
ที่กาหนด ปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมโดยคานึงถึงประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาตหรือให้บริการ ส่วน อบต.ป่าสัก มีระดับความเห็นที่ระดับ
ปานกลาง เพราะไม่เป็นไปตามขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
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2) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ ทต.บ้านแซว, ทต. เวียงเชียงแสน, ทต. โยนก, ทต. แม่เงิน, อบต. ศรีดอนมูล
และ ทต. เวียง มีระดับความเห็นที่ระดับมาก เพราะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณมีหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์
เฟซบุ๊ค กลุ่มไลน์ หนังสือรายงานผลการดาเนินงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน และได้
ชี้แจงในการดาเนินงาน/การบริการให้ประชาชนได้ ทราบ ส่วน อบต. ป่าสัก มีระดับความเห็นที่ระดับปานกลาง เพราะว่า
ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารยังจากัด เน้นการขึน้ ป้ายประชาสัมพันธ์หรือปิดประกาศหน้าอาคารสานักงาน
3) ระบบการท างานของ ทต. บ้ า นแซว, ทต. แม่ เ งิ น , อบต. ศรี ด อนมู ล , ทต. โยนก, ทต. เวี ย ง และ
ทต. เวียงเชียงแสน มีระดับความเห็นที่ระดับมาก เพราะอปท. ได้ปรับปรุงการปฏิบัตงิ าน / การบริการให้ดีและมีความโปร่งใส
ขึน้ นาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงเปิดโอกาสให้มีสว่ นร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น ส่วน อบต. ป่าสัก มีระดับความเห็นที่ระดับปานกลาง เพราะยังขาดการมีส่วนร่ วม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ ทต. โยนก, อบต.ศรีดอนมูล, ทต.เวียงเชียงแสน, ทต.บ้านแซว, ทต.เวียง
และ ทต.แม่เงิน มีระดับความเห็นที่ระดับมาก เพราะได้เปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
รวมถึงได้เผยแพร่การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ส่วน อบต.ป่าสัก มีระดับความเห็นที่ระดับปานกลาง เพราะการ
เปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต บนหน้าเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
5) ปั จจั ยอื่นๆ ที่ มีผลต่อการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสของ ทต.เวียงเชียงแสน, อบต.ศรี ดอนมู ล,
ทต.บ้านแซว และ ทต.โยนก มีระดับความเห็นที่ระดับมาก เพราะผู้บริหารได้ปฏิบัติตามประกาศ เจตจานงเพื่อป้องกันการ
ทุจริตใช้เป็นค่านิยมร่วมขององค์กรและปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
และมีความเข้าใจในแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในส่วนของ ทต.เวียง ทต.แม่เงิน อบต.ป่าสัก มีระดับความเห็น
ที่ระดับปานกลาง เพราะยังขาดความเข้าใจในแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถอภิปรายผลการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายใน อปท. ดังนี้
1) การรับรู้ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสของ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้
ทรัพย์สินทางราชการ การแก้ไขปัญหา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (2558,
สื่อออนไลน์) ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การปฏิบัตหิ น้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วธิ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดโี ดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ และเป็นไปตามพระราช บัญญัติการอานวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (2560, สื่ อ ออนไลน์ ) มาตรา 7 ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ ก ารกระท าใดจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ
ยื่นคาขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ยื่นคาขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งกลุม่ ผู้ให้ขอ้ มูล
สาคัญบางท่านของ ทต.เวียงเชียงแสน มองว่าการมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามตาแหน่งทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
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2) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ อปท. ขาดแคลนบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลหน้าเว็บไซต์
หรือมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความเห็นว่าส่วนใหญ่ประชาชนหรือผู้ขอรับ
บริการได้รับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ บนหน้าเฟชบุ๊ค กลุ่มไลน์ มากกว่าหน้าเว็บไซต์
3) ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการประเมินฯ (1) ผู้บริหารทุก อปท. ได้ปฏิบัติตามประกาศเจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผู้วิจัยมองว่าผู้บริหารเป็นผู้มอี านาจสูงสุดขององค์กร มีส่วนสาคัญต่อระดับคะแนน จะเห็นได้
จากผลการประเมินรายหน่วยงานของ ทต. โยนก ที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ อบต.ศรีดอนมูล ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน(สมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร) ตามทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber (Max Weber, อ้างใน
สมหมาย จันทร์เรือง, 2562) ตามหลักและแนวคิดระบบราชการที่ประกอบด้ วย หลักลาดับขั้น (Hierarchy) ความสานึก
แห่งความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักแห่งความสมเหตุสมผล (Rationality) หลักการมุ่งสู่ผลสาเร็จ (Achievement
orientation) หลั ก การทาให้ เกิ ด ความแตกต่างหรือ การมีค วามชานาญเฉพาะด้ า น (Specialization) หลั ก ระเบี ย บวินั ย
(discipline) ความเป็นวิชาชีพ (Professionalization) (2) ความเข้าใจในแบบประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ
สานักงาน ป.ป.ช. การใช้ภาษาที่เป็นศัพท์วชิ าการมากเกินไปทาให้ตอ้ งใช้ความละเอียดรอบครอบในการอ่านทั้งข้อคาถาม
และคาตอบ คาถามบางคาถามมีคาตอบที่คลุมเคลือ เช่น ใช่ห รือไม่ใช่ / มากที่สุดหรือน้อยที่สุด เนื้อหาของคาถามยาว
เกินไปทาให้การตอบไม่ตรงกับสิ่งที่สานักงาน ป.ป.ช. ต้องการ เพราะการรับรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันการตีความหมาย
จึงต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพี โพธิสาราช (2560) เรื่อง การประเมิน”เครื่องมือประเมิน”พิชิตความโกงของ
ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ที่พบว่า เครื่องมือประเมินในส่วนของแบบสอบถาม
ประชาชนที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานนั้นมีการใช้ “ภาษา”ที่เข้าใจยากและเป็นคาถามเชิงลึกทาให้ประชาชนที่มีความรู้
น้อยและติดต่อหน่วยงาน ผิวเผินไม่เข้าใจในคาถามจึงทาให้ได้รับคาตอบไม่ตรงกับความจริง
4) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ผู้วิจัยพบว่าการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของทั้ง 7 อปท ไม่เป็นไปตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ย่อมแสดงให้ถงึ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนระหว่างสานักงาน ป.ป.ช.
กับผู้รับผิดชอบของแต่ละ อปท ในส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ (1) การให้คะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจของผู้ตรวจ (2) ขาดความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (3) ความยุ่งยากในการ
ตอบแบบประเมิน (4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ในพืน้ ที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในครั้งนีท้ าให้ทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า อปท. ที่ได้คะแนนในระดับ A
ยังพบปัญหาและอุปสรรค ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนระหว่างผู้รับผิดชอบในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสานักงาน ป.ป.ช. หากต้องการให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยควร
บูรณาการการทางานร่วมกับ อปท. ให้เป็นนามธรรมมากกว่าปล่ อยให้ อปท.จัดเตรียมข้อมูลตามที่ สานักงาน ป.ป.ช.
ต้องการเป็นการเพิ่มภารงานให้ อปท.เพิ่มขึ้น
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อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัย โดยเฉพาะพี่ๆ น้อง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง ในพืน้ ที่อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และขอขอบคุณเป็นพิเศษสาหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่น รป.ม. รหัส 62 ที่ให้
กาลังใจตลอดมา จนสามารถรวบรวมขึ้นมาเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ในครั้งนีจ้ นสาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี
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การบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Administration of Sangha Affairs, Mueang Phayao District, Phayao Province
พระวราศักดิ์ ญาณวิชโย1* และ รักษ์ศรี เกียรติบุตร2
Phra Warasak Rueanson1* and Raksi Kiattibutra 2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
(ฉบับที่ 2) ปี 2535 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ฯ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Analysis) กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ เจ้าคณะอาเภอ รองเจ้าคณะอาเภอ และเจ้าคณะตาบล
จานวน 18 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง มีโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา ดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารกิจการสงฆ์มกี าร
นาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฯ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้ ง 6 ด้าน โดยวิเคราะห์ตามตัวแบบการ
จัดการ (Management Model) ได้ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้าง ใช้โครงสร้างตามลาดับชัน้ การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ฯ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม มีการประชุมกาหนดนโยบายและแจ้งให้คณะสงฆ์ทุกระดับทราบ
และปฏิบัติ 2) ด้านบุคลากร มีการจัดอานาจหน้าที่ตามกิจของสงฆ์ รวมทั้งมีการสนับสนุนการศึกษาอบรมพระปริยัติธรรม
ตามนโยบายคณะสงฆ์ ที่มหาเถรสมาคมและกระทรวงศึกษาธิการกาหนด 3) ด้านงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 4) ด้านสถานที่ มีการใช้พ้ืนที่วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทั้งด้านศาสนา
และการทากิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน 5) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัด นาอุปกรณ์ไปใช้ในการช่วยเหลือชุมชนเมื่อกรณีเร่งด่วน และการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ฯ พบว่า1) ด้านโครงสร้างองค์การ ยังเน้น
โครงสร้างเดิม จึงควรปรับให้ทันสมัยและเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมมากขึน้ 2) ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางโลกและเทคโนโลยีดิจิ ทัล ควรเพิ่มโอกาสให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้ ใ หม่ ๆ แก่ ค ณะสงฆ์ 3) ด้ า นงบประมาณ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ไม่ ทั่ ว ถึ ง และขาดความต่ อ เนื่ อ ง ควรสนั บ สนุ น
งบประมาณจากภาครัฐให้เพียงพอกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 4) ด้านสถานที่ มีกิจกรรมต้องใช้พ้ืนที่ของวัดมาก จึงควรมี
1
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การบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีอยู่จากัด ควรเน้นการนาไปปรับใช้ใน
งานให้คุ้มค่าและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารดิจิทัล ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาภาพรวม คณะสงฆ์ฯ
ควรนาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2564) มาปรับใช้ในพื้นที่ให้จริงจัง
และเข้มงวดมากขึน้ และส่งเสริมให้มีการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านในเชิงลึก
คาสาคัญ: การบริหาร, กิจการคณะสงฆ์, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์

Abstract
The objectives of this study on the administration of Sangha Affairs of Muang Phayao District, Phayao Province
are as follows: 1) To study the administration of Sangha affairs in Muang Phayao District, Phayao Province under the
Sangha Act (No. 2) Year 1992 2) to study Problems, obstacles and guidelines for the development of the Sangha
Administration This research was qualitative (Qualitative Analysis), defining a group of key informants, namely district
primate, deputy primate, ¬¬ district primate, and district primate, 18 people. Manage Sangha Affairs in the Sangha
Administrative Region, Muang Phayao District Operate according to the Sangha Administration structure with the
introduction of the Sangha Act To adapt appropriately and efficiently in all 6 aspects by analyzing the management
model (Management Model) as follows: 1) structure Using the structure according to the administrative hierarchy under
the Sangha Act And follow the rules of the Sangha Sangha Association There is a meeting to establish policies and
notify the Sangha of all levels to know and perform. Buddhist monks as well as support education and training in
accordance with the Sangha policy. 3) In terms of budget, the budget is spent according to the correct criteria. In
addition, there has been a establishment of a fund to promote and give scholarships to monks, novices and
disadvantaged students in collaboration with local agencies. Other community 5) Materials, equipment and tools The
use of materials and equipment is cost-effective and can be used to help communities when urgent. And the
construction of public benefits within the community
Problems, obstacles and guidelines for the development of the Sangha Administration found that 1) organizational
structure Still emphasizing the original structure Therefore, it should be modernized and focused on decentralization. 2)
Human resource lack of personnel with knowledge and ability to manage global knowledge and digital technology. Should
increase opportunities for the development of new knowledge to the Sangha. 3) The budget was limited, not thorough
and lacking continuity. Budget from the government should be supported to be sufficient for ongoing activities. 4) The
location of the activity requires a lot of temple space. Therefore, the area should be managed with the community for
maximum benefit. 5) Limited materials and equipment should focus on applying in the work for the most cost-effective
and utilities. Especially digital communication tools In this regard, the overall development approach of the Songkhan
should adopt the Phayao Province Buddhism Reform Strategic Plan (2018 - 2021) to be more rigorous and rigorous in
the area. And promote an in-depth study of the efficiency of the administration of the Sangha in all 6 aspects
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บทนา
การบริหารกิจการในพระพุทธศาสนานั้น เป็นภารกิจสาคัญที่พระสังฆาธิการจะต้องทราบถึงความหมายและ
หน้าที่ รวมไปจนถึงขั้นตอนการนาไปปฏิบัติตามกฎระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัย
พุทธกาลนั้นยังไม่มคี วามสลับซับซ้อนเท่าที่ควร เนื่องจากจานวนสงฆ์มไี ม่มากนัก พระพุทธเจ้าสามารถใช้วิธีบอกกล่าวสั่ง
สอนแบบตัวต่อตัว ทั้งยังสามารถเดินทางไปเทศนา โปรดประชาชนในสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยพระองค์เอง แต่การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ปัจจุบัน จาเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ให้ทันตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และบริบทแวดล้อมของกิจการคณะสงฆ์ในหลากหลายด้าน ต้องให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การตามโลกาภิวัตน์ ตามระบบบริโภคนิยมหรือทุนนิยมของศาสนิกชน ต้องให้ความสาคัญและปรับ
ล้อตามสมัยนิยมและวิถีชีวิตของศาสนิกชนที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การสงฆ์ปัจจุ บันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ในทุกด้าน ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา และการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการทุก
ระดับชั้นต้องปรับตัวให้ทันเข้ากับวิถีชีวิตในทุกยุคทุกสมัยและพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พระสังฆาธิการ
จะต้องเป็นที่พ่ึงของชาวบ้าน มีความรู้ในเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองและสังคมที่เกี่ยวข้อง (สุทธิวงศ์ ตันยาพิศาลสุทธิ์ ,
2546, หน้า 15 อ้างอิงใน พระราชปริยัตโิ มลี, 2554)
การ “ปฏิรูปสถาบันสงฆ์”ภายใต้นโยบายของมหาเถรสมาคม ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ที่สาคัญ พระสังฆาธิการในแต่ละพื้นที่เกิดความตระหนกที่จะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรแบบฉับพลัน เนื่องจากคณะ
สงฆ์ไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ ไม่ทราบแผนการณ์ล่วงหน้าที่จะต้องปฏิรูปตนเอง ส่งผลให้คณะสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่มี
การเตรียมพร้อม และเกิดปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่า
การปฏิรูปจะต้องคานึงถึงหลายภาคส่วนทั้งเรื่อง พระธรรมวินัย จารีตประเพณี กฎหมายและการเชื่อมโยงสภาบันหลัก
ของชาติ เป็นต้น คงไม่สามารถดาเนินการปฏิรูปได้ทันทีทันใด ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านพอสมควร (เปรียญ10.(2563).
ริ้วผ้าเหลือง) แต่เมื่อมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดที่ทาหน้าที่บริหารจัดการคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้เดินหน้าปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ ทัง้ 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
การเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ เพื่อให้ “พระพุทธศาสนน์มั่นคง ดารงศีลธรรมและนาสังคม
สันติสุขอย่างยั่งยืน” ทาให้พระสังฆาธิการทุกพื้นที่ต้องตื่นตัวและปรับเปลี่ยนตามนโยบายและแนวทางของมหาเถรสมาคม
ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535 อย่างเต็มที่แม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายและเกิดปัญหาระหว่างการปฏิรูป
เช่นเดียวกับคณะสงฆ์ในพื้นที่การปกครองจังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อาเภอ 78 ตาบล ก็พบปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การปฏิรูป อาทิ ด้านด้านสาธารณูปการ พบว่า ขาดการดูแลเอาใจใส่ อย่างจริงจังและเป็น รูปธรรมของคณะทางาน
งบประมาณในการดาเนินการไม่เพียงพอ ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดศาสนสมบัติ (ใจ บุญชัยมิ่ง, 2556) นอกจากนี้
ยังพบปัญหาพระภิกษุ สามเณรบางรูปประพฤติไม่เหมาะสม มีการดัดแปลงหลักธรรมคาสอนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความอวดรวย ไม่มีการแสดงบั ญชีทรัพย์สินของวัด ประพฤตินอกลู่นอกทางไม่เหมาะสม ไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ยังพบอีกว่า มหาเถรสมาคมและ
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สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ดีเท่าที่ควร
ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที (คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา, 2561)
จากสภาพปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอ
เมือ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ภายใต้ช่วงเวลาที่ มีการ “ปฏิรูปสถาบั นสงฆ์ ” ของมหาเถรสมาคม ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535 ว่ามีรูปแบบ แนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นาปรั บปรุ ง การบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ ฯ ให้ มีประสิ ทธิ ภ าพ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เป็นตัวอย่างที่ดแี ละสร้างประโยชน์แก่สังคมและพุทธศาสนิกชนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาการบริ ห ารกิจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักเกณฑ์การนานโยบายไปปฏิบัติจากตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model)
(วรเดช จันทรศร, 2551) ที่ให้ความสาคัญเรื่องสมรรถนะภายใน (Internal Capacity) ขององค์กรที่สงผลใหการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1
พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)
ปี 2535
มหาเถรสมาคม
คณะสงฆ์
อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

ด้านการปกครอง
โครงสร้าง
ด้านการศาสนศึกษา
บุคลากร
ด้านการเผยแผ่
งบประมาณ

การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์
( 6 ด้าน )

สถานที่

ด้านการศึกษา
สงเคราะห์
ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์

วัสดุอุปกรณ์
และ เครื่องมือ
เครื่องใช้

ด้านการ
สาธารณูปการ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Study) โดยมีวิธีการดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มให้ข้อมูลสาคัญ
1. ประชากร ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารคณะสงฆ์
ได้แก่ พระสังฆาธิการอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้ง 18 ตาบล ประกอบด้วย เจ้าคณะอาเภอ, รองเจ้าคณะอาเภอ,
เจ้าคณะตาบล และเจ้าอาวาส จานวน 121 ราย
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กาหนดจากประชากรพระสังฆาธิการเฉพาะที่มีตาแหน่งเจ้าคณะอาเภอและเจ้าคณะ
ตาบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้ง 18 ตาบล จาก 18 วัด รวมจานวน 18 ราย ซึ่งเป็น
ผู้ทาหน้าที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ ดังนี้
2.1. พระสุนทรกิตติคุณ
เจ้าคณะอาเภอเมืองพะเยา
2.2. พระครูโสภิตโชติคุณ
เจ้าคณะตาบลเวียง เขต 1
2.3. พระครูอุดมพัฒโนภาส
เจ้าคณะตาบลเวียง เขต 2
2.4. พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ
เจ้าคณะตาบลต๊า เขต 1
2.5. พระครูวจิ ิตรวรการ
เจ้าคณะตาบลต๊า เขต 2
2.6. พระครูโสภิตบุญญากร
เจ้าคณะตาบลแม่ปืม เขต 1
2.7. พระครูประยุตศุภการ
เจ้าคณะตาบลแม่ปืม เขต 2
2.8. พระครูวสิ าลธรรมโกศล
เจ้าคณะตาบลท่าจาปี
2.9. พระครูสุวมิ ลปัญญาวุธ
เจ้าคณะตาบลท่าวังทอง
2.10. พระครูวสิ ุทธิศีลากร
เจ้าคณะตาบลตุน่
2.11. พระครูวรเวชโกวิท
เจ้าคณะตาบลแม่ตา
2.12. พระครูอาทรพัฒนพิศาล
เจ้าคณะตาบลแม่กา
2.13. พระอธิการทองบด ปญฺญาธโร
รักษาการเจ้าคณะตาบลจาป่าหวาย
2.14. พระครูวสิ ุทธิปัญญารัตน์
เจ้าคณะตาบลต๋อม
2.15. พระครูวสิ ิฐพัฒนวิกรม
เจ้าคณะตาบลแม่ใส
2.16. พระครูอาทรนพกิจ
เจ้าคณะตาบลสาง
2.17. พระครูธรรมธรศิริชัย ชยสิริ
เจ้าคณะตาบลแม่นาเรือ
2.18. พระใบฎีกาบุญเลื่อน ฐิติญาโณ
เจ้าคณะตาบลบ้านใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured or guided Interview) ใช้คาสาคัญ
(Keywords) โดยไม่ได้กาหนดคาถามตายตัว เพื่อให้ทราบ ถึง แนวทาง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์อาเภอเมือ งพะเยา จังหวัดพะเยา ที่ได้ มีการกาหนดนโยบายและสั่งการมาเป็ นลาดั บชั้น รวมถึงประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับ การศึกษาค้นคว้า โดยคาถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล (ฉายา) อายุ พรรษา ชื่อ วัด / สังกัด การศึกษา
ทางโลก การศึกษาทางธรรม ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ โดยยึด
หลักการจากตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบัติด้านการจัดการ ได้แก่ ด้าน โครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
สถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภายใต้ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และมติมหาเถรสมาคมเป็นแนวทางในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์โดยยึดพระ
ธรรมวินัยเป็นหลัก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญซึ่ง
เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การศึกษา ค้นคว้า ช่วยให้สามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ตรง
ตามความต้องการ จากนั้นผู้วิจัย ได้นามารวบรวม เป็นชุดข้อมูลในแต่ละประเด็นคาถาม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ี่รวบรวมไว้ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แล้ว ผู้วิจัยได้จัดทาข้อมูลเป็นหมวดหมู่แบ่ง ตามเนื้อหาและประเด็น
การสัมภาษณ์ จากนั้น ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะห์หา
ความเชื่อมโยงในแต่ละประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จากการให้ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ รวมจานวน 18 ราย ซึ่ง
ผู้ให้ขอ้ มูลทั้งหมดทราบถึงนโยบายและแผนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศาสน
ศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ ผลการศึกษา
พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีการดาเนินงานเป็นไปตามโครงสร้างการบริหาร
กิจการสงฆ์ ตามลาดับการปกครอง ของกฎของมหาเถรสมาคม มีการนาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535
มาปรับใช้ในพื้นที่เขตปกครองตามความเหมาะสม การบริหารกิจการสงฆ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยได้รับงบประมาณและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากจังหวัดและสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ทั้งนีส้ รุปตามตัวแบบด้านการจัดการของ วรเดช จันทรศร (2551) ได้ดังนี้
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1) ด้านโครงสร้าง คณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีการบริหารเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
กฎระเบียบมหาเถรสมาคม ใช้โครงสร้างตามลาดับชั้นปกครอง โดยจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการ
ปกครอง ทั้ง 18 พื้นที่ มีการประชุมชี้แจงพระภิกษุสามเณรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
กระทบต่อโครงสร้างการบริหาร และเป็นประจาอย่างต่อเนื่องตามวาระ มีการประชุมกาหนดนโยบายการเผยแผ่และแจ้ง
เจ้าคณะตาบลทั้ง 18 ตาบล มีการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และปฎิบัตติ ามกฎมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด
2) ด้านบุคลากร มีการจัดอานาจหน้าที่ตามกิจของสงฆ์ รวมทั้งมีการบริหารกิจการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและบาลีเป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและเจ้าคณะภาค 6 ตามที่มหาเถรสมาคมและ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด มีการส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์สามเณรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและแตกฉานใน
พระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและ
วันสาคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นประจาในทุกพื้นที่การปกครอง
3) ด้ า นงบประมาณ มีก ารใช้จ่ า ยงบประมาณตามหลั กเกณฑ์ที่ถู ก ต้อ ง รวมทั้ ง มีก ารจั ด ตั้ง กองทุ น ส่ ง เสริม
การศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณรและนักเรียน ผู้ด้อยโอกาสในทุกระดับการศึกษา มีการมอบทุน การศึกษาในโอกาสวัน
สาคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นประจาทุกระดับและมีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวัดอาทิตย์พร้อมทั้งจัดตัง้ ศูนย์อบรม
4) ด้านสถานที่ มีการใช้พ้ืนที่วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทั้งด้านศาสนาและการทากิจกรรมอื่นๆ ของ
ชุมชนใช้วัดเป็นสถานที่อานวยความสะดวกในทุกๆด้าน ทั้งศาลา ทั้งนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่
การทากิจกรรมต่างๆในคณะสงฆ์
5) ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ได้ รั บ จั ด สรรและสนั บ สนุ น ตามเห็ น สมควรของทั้ ง ส านั ก
พระพุทธศาสนาจังหวัดพระเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้ นที่อย่างต่อเนื่อง มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด นอกจากนี้คณะสงฆ์ฯ มีการนาอุปกรณ์ไปทาหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อ
ดาเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น เกิดอัคคีไฟ น้าท่วม และจัดตั้งกองผ้าป่ารับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ ได้รับ
ผลกระทบในกรณีต่างๆ โดยเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม และมีการจัดประชุมชีแ้ นะแนวทางใน
การจัดการด้านสาธารณูปการในระดับเจ้าคณะตาบล มีเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาได้มาถวายความรู้ในการ
บูรณะเสนาสนะภายในวัด แนะนาในการวางแผนผังบริเวณวัดเพื่อสะดวกต่อผู้ที่มาทาบุญทานในวัด พร้อมทั้งหาทุนทรัพย์
ในการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ฯ
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า
1) ด้านโครงสร้าง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ฯ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ยังเน้นโครงสร้างเดิม แนวทางการ
พัฒนาคือควรปรับให้ทันสมัยและเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมมากขึน้
2) ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทั้งทางธรรม ทางโลก
และเทคโนโลยีดิจิตัล คณะสงฆ์ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ด้านการศาสน
ศึกษาเนื่องจากการบรรพชาและอุปสมบทน้อยมาก จึงทาให้การศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลีลดลงเป็นจานวนมาก
ด้านการเผยแผ่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเทศน์ธรรมและความเข้ าใจในการศึกษาหลักธรรม
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เพื่อ ที่ จ ะได้ อบรมสั่ งสอนประชาชนเพื่อเข้ าใจในหลั กธรรมค าสั่ งสอนให้ ม ากยิ่ง ขึ้น ขาดบุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ กฎหมาย
แนวทางแก้ไขควรเพิ่มโอกาสให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่คณะสงฆ์
3) ด้านงบประมาณ มีอยู่อย่างจากัด ไม่ทั่วถึง และขาดความต่อเนื่ อง แม้จะได้รับงบประมาณจากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ทาให้ดาเนินการไม่เต็มที่
และการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงยังไม่ประสบผมสาเร็จตามที่ต้องการ แนวทางแก้ไขควรสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้
เพียงพอกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านสถานที่ มีกิจกรรมต้องใช้พ้ืนที่ของวัดมาก จึงควรมีการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
5) ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมือ เครื่ อ งใช้ มี อ ยู่ จ ากั ด ควรเน้ น การน าไปปรั บ ใช้ ใ นงานให้ คุ้ ม ค่ า และเกิ ด
อรรถประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารดิจิตัล
แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวม คณะสงฆ์ฯ ควรให้
ความสาคัญเรื่องการนาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2564) มาปรับใช้
ในพื้นที่ให้มากขึ้น ควรนาแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน ทั้ง (1) การสร้างความมั่นคง
ด้านพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา (2) การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายใน ให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่ ดี (3) การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ให้ศาสนทายาทมี
ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ (4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนา ให้วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติที่ดี กิจการพระพุทธศาสนามีความมั่นคง เจ้าคณะอาเภอเมือง
พะเยา ควรมีการประกาศบังคับใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวและสร้างคณะทางานในพื้นที่การปกครองสงฆ์ทั้ง 18 ตาบล
อย่างเป็นรูปธรรม ควรเน้นและกระตุ้นให้ภาคส่วนของราชการ ทั้งสถานศึกษา อาเภอ ตลอดจนเทศบาล และ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น หากพบปัญหาควรประสานและแจ้งต่อคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและเจ้า
คณะภาค 6 อย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและจัดการได้อย่างทันท่วงที

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งภาพรวมของการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ มีการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535 มาปรับใช้ เพื่อบริหารกิจการสงฆ์ทั้ง
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ นาเสนอผลการศึกษาตามตัวแบบด้านการจัดการของ วรเดช จันทรศร (2551)
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้ า นโครงสร้ า ง มี ก ารจั ด โครงสร้ างการบริ ห ารเป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติค ณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม
ตามลาดับชั้นปกครอง สอดคล้องกับ พระสุธา ไทย (2562) ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์:
กรณีศึกษาในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร พบว่า การปกครองเป็นการดาเนินการของเจ้าคณะ ผู้ปกครองมีเจ้าอาวาส
เป็นต้น ที่ดาเนินการสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในวัด โดยจะต้องคานึงถึงพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาวัดให้เจริญมั่นคงควบคู่ไปกบชุม ชน
ส่วนรวมตามเป้าหมายของ “บวร” คือ บ้าน วัด และโรงเรียน
2) ด้านบุคลากร มีการบริหารกิจการ และสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีเป็นไปตาม
นโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและเจ้าคณะภาค 6 ตามที่มหาเถรสมาคมและกระทรวงศึกษาธิการกาหนดสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระยุทธนา รมณียธมฺโม (2547) ที่ได้ศึกษาการศึกษาเชิง วิเคราะห์ก ารจั ดองค์ก รคณะสงฆ์ใ นสมั ย
พุทธกาล พบว่า การศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาด้านอื่นๆ อันควรแก่สมณะเป็นกิจการและหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งที่
คณะสงฆ์จัดให้มกี ารดาเนินการดังที่กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตอนหนึ่งว่า ควบคุมและส่งเสริมการศา
สนศึกษาของคณะสงฆ์ และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางก็ได้กาหนดวิธีดาเนินการควบคุมและส่งเสริมศา
สนศึกษา ว่าให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม และในส่วนของการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภู มิภาค ได้
กาหนดอานาจหน้าที่เจ้าคณะทุกส่วนทุกชัน้ ว่า ควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษา ให้ดาเนินไปด้วยดีเพื่อให้คณะสงฆ์ได้มีองค์
ความรู้ในพระปริยัตธิ รรมอย่างครบถ้วนและสามารถทาหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่ชุมชน สร้างความร่วมมือให้เกิดในชุมชน
และสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาเดชา สังข์รุ่งเรือง (2558) พบว่า จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติ
ธรรมประการ หนึ่งคือความรู้ความสามารถในการที่จะนาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนภิกษุสงฆ์ที่
เทศน์ดจี ะได้รับการยกย่องมาก และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหน้าที่อันสาคัญของพระสงฆ์
3) ด้ า นงบประมาณ มีก ารใช้จ่ า ยงบประมาณตามหลั ก เกณฑ์ที่ถู ก ต้อ ง รวมทั้ ง มีก ารจั ด ตั้ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม
การศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณรและนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีการะเบียบ สุเมโธ (2560) เรื่องการ
จัดตั้งกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ของพระสัง ฆาธิการ ในอาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีการช่วยเหลือ
นักเรียนผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษา มีการมอบเงินเป็นทุนการศึกษาสาหรับ เด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษา
ที่ดีพระสงฆ์เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมใน การบริจากทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้เด็ กนักเรียนมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อนารายได้มา สนับสนุนทุนการศึกษา มีการจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือทุนการศึกษา
กับนักเรียนทุกปี
4) ด้านสถานที่ มีการใช้พ้ืนที่วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทั้งด้านศาสนาและการทากิจกรรมอื่นๆ ของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิผล เพราะถือว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จาเป็นต้องมีการบารุงรักษา ซ่อมแซมให้ใช้การ
ได้เสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาจรินทร์ โกตัน (2554) เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การก่อสร้างและการบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนวัตถุ
และศาสนสถานด้วยการรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้มั่นคงถาวรจาเป็นต่อการดารงพระพุท ธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบ
ต่อไป
5) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ คณะสงฆ์ฯ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์สาหรับกิจการของสงฆ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ทาหน้าที่สาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
เป็ น ไปตามผลการศึก ษาของ พระครู ปลั ด อาทิ ต ย์ อตฺ ถ เวที (2546) ที่ ไ ด้ ศึก ษาประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารคณะสงฆ์ :
กรณีศกึ ษาคณะสงฆ์อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ว่า การสาธารณสงเคราะห์สามารถแยกโดยลักษณะ คือ
1. การดาเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกู ล เช่น หน่วยอบรม อบต. ห้องสมุดเพื่อประชาชน มูลนิธิ เพื่อคนยากจนฯลฯ
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2. การช่วยเหลือเกือ้ กูลกิจการของผู้อื่นซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์เช่น การพัฒนา หมูบ่ ้าน การพัฒนาวัด เป็นต้น
เมื่อประชาชนเดือดร้อนก็เป็นหน้าที่ของวัด จะต้องจัดการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
สาหรับปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ฯ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านโครงสร้าง ซึ่งเน้นโครงสร้างเดิม จึงควรปรับให้ทันสมัยและเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมมากขึ้น
ซึ่งอธิบายได้ตามตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) (วรเดช จันทรศร, 2551) ที่มองว่าความสาเร็จของการ
นานโยบายไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับ สมรรถนะขององค์การที่ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยโครงสร้างที่มีความเหมาะสม ทั้งบุคลากร
เทคนิคการจัดการ และความพร้อมทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือ รวมถึงงบประมาณที่ใช้ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วัลทณา แสงไพศรรค์ ที่ศึกษาการปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 : ศึกษาปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ในระบบโครงสร้ างการปกครองสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มี
สาเหตุ 2 ประเด็น หลัก คือ 1) ประเด็นโครงสร้างการปกครองสงฆ์ ทั้งปัญหาที่เกิดจากฝ่ายรัฐ ที่ เกิดจากข้อบังคับทาง
กฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ ปัญหาฝ่ายสงฆ์ เกิดจากการรวมศูนย์อานาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางกับพระ
เถระผู้ใหญ่ และ 2) ประเด็นปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองสงฆ์ ที่ยึดโยงสมณศักด์กับตาแหน่งทางการปกครองสงฆ์
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพโรจน์ ดวงศรี (2561) เรื่อง รูปแบบโครงสร้างองค์การและบทบาทการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการที่มีผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่พบว่า การที่พระสังฆาธิการไม่ให้ความสาคัญกับการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่มคี วามรู้ความสามารถในด้านสาธารณูปการมาให้คาแนะนาปรึกษา และควบคุมงานนั้น จะส่งผลให้การ
จัดทาแผนพัฒนาวัดไร้ทิศทางหรือไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาวัดที่วางไว้ ทาให้งานเกิดความล่าช้าไม่ทันกับการใช้ประโยชน์
2) ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งนี้
พระสงฆ์ต้องทราบกฎ ระเบียบ คาสั่ง มติมหาเถรสมาคมและพระธรรมวินัย รวมไปจนถึงกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง และยัง
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทั้งทางธรรม ทางโลก และเทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่ง
นับว่าจาเป็นสาหรับการทาหน้าที่ของคณะสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางโนโลยีดิ
จิตัลอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ การดารงชีวิตและการบริหารกิจการคณะสงฆ์ฯ ทั้ง 6 ด้าน สอดคล้องกับข้อวิเคราะห์ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (2561) ที่ระบุว่า ความท้าทายของพุทธศาสนาในปัจจุบัน คือ
การใช้ชีวิตและบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคดิจิตัล พุทธศตวรรษที่ 21 นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร เป็นโลกไร้พรมแดน
ข้ อ มู ล ทั้ ง ที่ จ ริ ง และไม่ จ ริ ง สามารถแพร่ ก ระจายได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เข้ าถึ ง ผู้ รั บ ได้ ทุ ก ระดั บ ทุ ก เชื้ อ ชาติ ทุ ก ศาสนา
พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3) ด้านงบประมาณ มีอยู่อย่างจากัด ไม่ทั่วถึง และขาดความต่อเนื่อง แม้จะได้รับงบประมาณจากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการบริห ารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ทาให้ดาเนินการไม่เต็มที่
และการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงยังไม่ประสบผมสาเร็จตามที่ต้องการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระครูสาครกิจจา
นุกูล (2554) เรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในเขต อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร” พบว่า พระสงฆ์ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนในหลากหลายด้าน ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถาน ขาดการสนับสนุน และติดต่อ
ประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน
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4) ด้ า นสถานที่ มี กิ จ กรรมต้ อ งใช้ พ้ื น ที่ ข องวั ด มาก จึ ง ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเผยแผ่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารีย์
เกาะเต้น (2561) เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ปฏิบัตธิ รรมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า เมื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม
มีความพร้อมในด้านสถานที่และบุคลากรแล้วสิ่งที่ต้องดาเนินการขึ้นต่อไปคือ การวางแผนการจัดการ โดยวางโครงสร้าง
วางระบบของงาน กลยุทธ์ กฎระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นมาตรฐานและมีเพิ่ มเติมประสิทธิภาพ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ให้ความสะดวกและให้เป็นที่เคารพ ศรัทธาเข้ามาประพฤติปฏิบัตธิ รรม แด่ผู้มาฝึกปฏิบัตใิ ห้มีประสิทธิผล
สูงสุดในการจัดการส่งเสริม ปลูกฝัง ความรักความผูกพันกับวัด รักการปฏิบัตธิ รรมตัง้ แต่วัยเด็ก และปลูกฝังความมีน้าใจ
ความซื่อสัตย์ รักษาศีล ให้บริสุทธิ์ มีความเมตตา รักหมู่คณะรักการทางานเป็นทีม
5) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ มีอยู่จากัด ควรเน้นการนาไปปรับใช้ในงานให้คุ้มค่าและเกิดอรรถประโยชน์
สูงสุด โดยเฉพาะการจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารดิจิตัลเพื่อให้เกิความเชี่ยวชาญทันต่ อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับ
แนวคิดปัจจัยความสาเร็จ (Enable Success Factor) ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (2561)
กาหนดว่า การนาแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ไปถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ตามลาดับของการ
ปกครองคณะสงฆ์ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปฏิบัตงิ านหลัก นอกจากจะมี มีเป้าหมายร่วม รวมน้าใจเป็นหนึ่งเดียว อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพในการทางานแล้วจะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญทุกด้าน เพื่อให้ทันก่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งนีท้ รัพยากรจะต้องพร้อมใช้งานด้วย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระสังฆาธิการในพื้นที่ทั้ง 18 วัดในเขตการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา รวมถึง สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
1. ควรเร่งหามาตรการในการยกระดับและส่งเสริมขีดความสามารถของคณะสงฆ์ในการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ภายใต้สถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงให้รอบด้านและจริงจังและสอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปโดยเฉพาะเทคโนโลยี
2. ควรเร่งเสริมจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งของคณะสงฆ์ในพื้นที่ ให้สามารถดาเนินการตามกิจการพระพุทธศาสนา
ทั้ง 6 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้าไปวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา แก้ปัญหาที่สาคัญเร่งด่วน เช่น การบริหารจัดการ
งบประมาณและทรัพยากรให้มคี วามโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเพียงพอ
4. ควรมีการกาหนดและขั้นตอนของการวางแผน การเชื่อมโยงทั้งในเชิงนโยบายและการปฎิบัติงานร่วมกันของ
หน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ห้างร้านเอกชน รวมถึงศาสนิกชนในพืน้ ที่
เพื่อให้มีแผนงาน นโยบาย เกณฑ์วัดความสาเร็จ และ เป้าหมายที่สอดรับกัน ก่อเกิดความสมบูรณ์และเติบโตของพื้นที่ทั้ง
ในมิตกิ ารบริหารกิจการของสงฆ์และชุมชน
ดังนั้น การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และพื้นที่
อื่นนั้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้วิจัยเป็นสงฆ์เหมือนกัน อาจจะมีความรู้เข้าใจในกิจการของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านเป็น
อย่างดี แต่อาจจะมีผลต่อการให้ข้อมูลของพระสังฆาธิการท่านอื่นที่ไม่มีความหลากหลาย แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่แตกต่าง เนื่องจากอยูใ่ นบริบทแวดล้อมเดียวกัน กอรปกับหากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็นเพียงคณะสงฆ์ผู้เป็นพระสังฆาธิ
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การ อาจจะทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่รอบด้านเท่าที่ควร ไม่เพียงพอต่อการประเมินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในภาพรวมได้
อย่า งแม่น ย า หากเป็ น ไปได้ ควรมีก ารศึก ษาในทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิจั ย ควรได้ ข้ อ มู ล ทั้ ง จากพระสั ง ฆาธิ ก าร
เจ้าอาวาส พระลูกวัด ผู้นาชุมชน ศาสนิกชน สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ตลอดจน หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ น่าจะทาให้เห็นภาพสะท้อนของสถานกาณ์
และ สภาพปัญหา หรือความเชื่อมโยงบูรณการในการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นและให้ความสาคัญในการศึกษาถึ งความเชื่อ มโยงและประสิ ทธิ ภาพของการก าหนด
นโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จากกรอบการดาเนินการสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย คือ พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลาง และ รายพืน้ ที่การปกครอง ตามลาดับ เพื่อให้
เห็นถึงปัจจัยสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาแก้ไขเพื่อให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ในช่วง
ที่มีการปฏิรูปองค์การพุทธศาสนามี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ “พุทธศาสน์มั่นคง ดารงศีลธรรม นาสังคม
สันติสุขอย่างยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ
และบริบทสถานการณ์ของโลกที่มีความท้าทายทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลและสถานการณ์ของโรคระบาดที่กาลัง
เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ที่ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาตลอดการศึกษาค้นคว้า อีกทั้ง ให้การติดตาม แก้ไขงานวิจัยให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่านที่มีส่วน
ในการสนั บสนุ น การศึก ษาค้ น คว้า ครั้ ง นี้ มากกว่า นั้น คื อ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิทั้ง ภายนอกคณะและภายในคณะที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย การแนะนาด้านต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากขึน้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ คณะรัฐศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ส อนในหลัก สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะที่ไ ด้ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู้ต ลอดระยะเวลาที่ไ ด้ ศึ ก ษา
สาขาวิชานี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกท่าน ในการอานวยความสะดวกด้านเอกสาร และด้านอื่นๆ ด้วยความเต็มใจเป็น
อย่างดีย่งิ
สุ ด ท้ า ยนี้ ต้อ งขอขอบพระคุ ณ คณะสงฆ์อ าเภอเมือ งพะเยา โดยเฉพาะพระเดชพระคุณ พระสุ น ทรกิตติคุณ
เจ้าคณะอาเภอเมืองพะเยา, เจ้าคณะตาบลทุกตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเมืองพะเยา
อย่างไรก็ตาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเป็นตบะเดชะภาลาวะ
ปัจจัยหนุนส่งแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านเทอญ.
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Abstract
This research on the roles of sub-district headman towards local development after 1997: a case study in
Phayao province was conducted to (1) study and examine the roles of sub-district headman towards local development
policy formulation after 1997, and (2) study and examine the roles of sub-district headman towards local development
policy implementation after 1997. A qualitative methodology was used and results obtained through two collection
methods including documental study and semi-structured in-depth interviews with 22 key informants including
commanders of sub-district headman, chairmans of the sub-district headman and village association, the awarded
sub-district headmen with outstanding performance and sub-district headmen.
According to the research results, though, after 1997, the power was decentralized to local administrative
organizations dismissing a sub-district headman from playing the legal role in local development, the main law related
to sub-district headmen has not changed in a way that negatively affects their roles. The headman continued to play
a role in policy formation, but their position was changed from the decision maker to coordinator. However, the general
public expectations on policy making are still set, mainly, at the headman as they are perceived as a natural leader
of the district and the policy-making process goes according to the process model.
For the role in policy implementation for local development of the sub-district headman after 1997, as the
administrative department has personnel operational duties in every village, various government agencies have given
importance to the headman as a local policy driver while the public did not expect their headman to implement all
policies as in the past. Such expectations instead are spreaded to various local agencies in accordance with their
mission while the headman is expected to be a policy leader for other policies that there are no agencies in the area
responsible for. The procedure for policy implementation in local area is in line with Prof.Voradej Chantarasorn’s concept
of public policy implementation at the micro level.
Keywords : Local development, Subdistrict headman, Public policy

บทนา
กานัน เป็นตาแหน่งทางปกครองที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่พัฒนาการของ
ตาแหน่งกานันในฐานะนายตาบลไม่มีความต่อเนื่องมากนักจนกระทั่ งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงดาริการปฏิรูประบบราชการไทยให้มีความทันสมัยขึน้ จากเดิม และทรงดาริฟื้นฟูการปกครองในระดับตาบลและระดับ
หมู่บ้านขึ้นมาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือเพื่อให้ราษฎรในท้องที่นั้น ๆ สามารถจัดการปกครอง
และเลือกผู้ปกครองของตนเองได้ และทรงให้ประชาชนเลือกกานันครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 ณ อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บุญธรรม เลิศสุขีเกษม, 2555) ทาให้ตาแหน่งกานัน เป็นตาแหน่งที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องที่นับแต่นนั้ เป็นต้นมา โดยในบางช่วงเวลากานันได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารราชการ
ท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งในฐานะสมาชิกสภาตาบล และในฐานะประธานกรรมการตาบล ส่งผลให้กานันปฏิบัติหน้าที่ใน 2 มิติ
ควบคู่กัน คือ เป็นนายตาบลในการปกครองท้องที่และเป็นหัวหน้าทีมบริหารการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
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หนึ่ ง ในจุ ด เปลี่ ย นครั้ ง ส าคั ญ ของบทบาทการพั ฒ นาท้ อ งที่ ข องก านั น คื อ การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ราชกิจจานุเบกษา, 2540) ที่ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้มกี ารแก้ไขพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ทาให้ที่มาของ
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กานันเป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยตาแหน่งและเป็นประธานฝ่ายบริหารโดยตาแหน่งอีกตาแหน่งหนึ่ง ไปเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของราษฎร หมู่บ้านละ 2 คน ขณะที่ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกของฝ่ายนิติบัญญัติ ทาให้บทบาทของกานันที่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ 2 มิติ ทั้งเป็นผู้นาตาบลในการปกครองท้องที่ และเป็น ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลเหลือ
เพียงมิติเดียว คือเป็นผู้นาตาบลในการปกครองท้องที่เท่านั้น ทาให้ภาพของสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถูกมองว่ามี
หน้าที่ในการปกครองเป็นหลัก ส่วนหน้าที่ในการบริหารและการพัฒนาท้องที่ได้กลายไปเป็นอานาจหน้าที่ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ไทยทัศน์ มาลา, 2559 ) การศึกษาถึงบทบาทการพัฒนาท้องที่ของกานันหลังปี พ.ศ. 2540 ถึง
ปัจจุบัน จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกานัน และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการทาความเข้าใจถึงบทบาทในการ
กาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัตใิ นการพัฒนาท้องทีแ่ ละเป็นแนวทางการปฏิบัตงิ านให้กับกานัน
จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ 68 ตาบล 779 หมู่บ้าน
มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดหลากหลาย เช่น ไตยวน ไตลื้อ ไตใหญ่ เมี่ยน ม้ง ลาว อีสาน เป็นต้น (จังหวัดพะเยา
, 2559) อีกทัง้ บริบทพื้นที่จังหวัดพะเยามีความหลากหลายในด้านพืน้ ที่ ทั้งพืน้ ที่ในชุมชนเมืองพืน้ ที่ในชนบท พื้นที่ในเขตป่า
ไม้ พืน้ ที่ต้นน้า พื้นที่เกษตรกรรม ทาให้จังหวัดพะเยามีความหลากหลายทั้งในเชิงวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และบริบทของพื้นที่
การศึกษาถึงบทบาทการพัฒนาท้องที่ของกานันจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่ความเข้าใจในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ที่ น านโยบายจากส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคไปปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ ใ ห้ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ตั้ ง ไว้
การกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาท้องที่ของกานัน รวมไปถึงการเข้าใจถึงปัญหาซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญในการเสนอแนวทางการ
แก้ไขต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทการกาหนดนโยบายในการพัฒนาท้องที่ของกานันในจังหวัดพะเยาหลังปี พ.ศ. 2540
2. เพื่อศึกษาบทบาทการนานโยบายไปปฏิบัตใิ นการพัฒนาท้องที่ของกานันในจังหวัดพะเยาหลังปี พ.ศ. 2540

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึก ษาเรื่อ ง บทบาทการพั ฒ นาท้ อ งที่ ข องก านั น หลั ง ปี พ.ศ. 2540 : กรณี ศึก ษาจั ง หวั ด พะเยา ผู้ ศึก ษา
ได้ ป ระมวลองค์ ค วามรู้ จ ากการทบทวนวรรณกรรมและน ามาสร้ า งกรอบแนวคิ ด โดยน าแนวคิ ด การแบ่ ง บทบาท
ของกานันของฉลวย พ่วงพลับ (2548) แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา และการคงอยู่ในสถานะผู้นาทางธรรมชาติของกานัน
ตามข้อสรุปของไทยทัศน์ มาลา (2559) ตัวแบบกระบวนการ ของสมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2557) และขั้นตอนเกี่ยวกับการนา
นโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคของวรเดช จันทรศร (2542) มาสร้างเป็นกรอบเพื่อศึกษาบทบาทการพัฒนาท้องที่ของ
กานันหนังปี พ.ศ. 2540 ในจังหวัดพะเยา ดังนี้
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บทบาทของกานัน
- บทบาทตามกฎหมาย
- บทบาทที่ราษฎรคาดหวัง

การกาหนดนโยบายสาธารณะ
- ตัวแบบกระบวนการ

ภาวะผู้นาของกานัน
- ภาวะผู้นาทางธรรมชาติ

การนานโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติ (ในระดับจุลภาค)
1. ขั้นการระดมพลัง
2. ขั้นการปฏิบัติ
3. ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น
และความต่อเนื่อง

บทบาทการพัฒนาท้องที่ของกานันหลังปี พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากผู้บังคับบัญชาของกานัน ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านระดับอาเภอ กานันที่มีผลการปฏิบัตหิ น้าที่ดีเด่น และผู้ที่ดารง
ตาแหน่งกานัน ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์เลือกกลุ่มตัวอย่างจากปลัดจังหวัดพะเยา, นายอาเภอเมืองพะเยา, นายอาเภอ
เชียงคา, จ่าจังหวัดพะเยา, เจ้าพนักงานปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพะเยา, ปลัดอาเภอ, ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้ง 9 อาเภอ, กานันที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นโดย
ได้รับรางวัลกานันยอดเยี่ยมและรางวัลระดับภาคของกรมการปกครอง และผู้ที่ดารงตาแหน่งกานัน รวมทั้งสิน้ จานวน 22 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนนี้ เป็นการสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Interview) ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบการสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเป็นเครื่องมือ
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ในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา และประวัตกิ ารทางาน
อย่างย่อของผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 บทบาทการกาหนดนโยบายในการพัฒนาท้องที่ ตอนที่ 3 บทบาทการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลจากกรอบแนวคิด
โดยได้นามากาหนดเป็นข้อคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และได้นาแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือ และนาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
เสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ไ ปเก็บ
ข้ อ มู ล กั บกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยใช้ ชุด ค าถามในการสั ม ภาษณ์ 2 ชุด ประกอบด้ ว ยชุ ด ค าถามส าหรั บระดั บ
ผู้บังคับบัญชาของกานัน และคาถามสาหรับผู้ดารงตาแหน่งกานัน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลมาจาแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจาแนก
และจัดให้เป็นหมวดหมูเ่ พื่อให้งา่ ยต่อการวิเคราะห์ ภายใต้วิธีการ ที่สาคัญ ดังนี้ (1) การจัดระเบียบข้อมูลเป็นขั้นตอนการ
จัดข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้งาน (2) การกาหนด
รหัสข้อมูล (Codding) เป็นการใช้วลีหรือคาหลักแทนข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ โดยจะทาการกาหนดรหัสข้อมูลแบบอุปนัย คือ จะ
ทาการกาหนดรหัสข้อมูลหลังจากที่ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว (3) การสร้างข้อสรุปชั่วคราว เป็นการตัดทอนข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่จาเป็นทิ้ง คงไว้ซึ่งข้อมูลที่สาคัญและกระชับ (4) การสร้างข้อสรุป เป็นการรวบรวม
เชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้บทสรุปใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับทุกข้อสรุป
และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหา
บทสรุปร่วมกันของเรื่องนั้น รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ถึงเนื้อหาสาระในประเด็นหรือเรื่องนัน้

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะศึกษาบทบาทการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาท้องที่ของกานัน หลังปี พ.ศ.2540 ซึ่งได้ทบทวนจากแนวคิดการกาหนดนโยบายตามตัวแบบกระบวนการของสมบัติ
ธารงธัญวงศ์ (2557) และขั้นตอนเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคของวรเดช จันทรศร (2542) โดยเป็น
เป็ น การวิจั ย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิจั ย ได้ทาการเก็บรวบรวมข้ อมู ล จากกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง จ านวน
3 ฉบับ และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ทั้งสิ้น 22 คน
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1
จากการศึกษาบทบาทการกาหนดนโยบายในการพัฒนาท้องที่ของกานัน ในจังหวัดพะเยาหลังปี พ.ศ. 2540
สามารถจาแนกผลการศึกษาได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
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1. บทบาทตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 มีการแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นไปในทางที่เป็นคุณต่อตาแหน่งกานัน เช่น การแก้ไขให้ผู้ใหญ่บ้านครบวาระเมื่ออายุ 60 ปี ส่งผลให้กานันต้องครบวาระ
เมื่ออายุ 60 ปีตามไปด้วย การห้ามมิให้ยกเลิกตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน และแพทย์
ประจาตาบล การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่ส่งผลให้กานันมีกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การทางานตามกฎหมายมากขึ้น ขณะที่การแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ซึ่งกาหนดให้สมาชิกสภาตาบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในหมู่บ้าน และ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็น
การลดทอนบทบาทของกานันในการเข้าไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แต่กระนั้นก็ตามได้มีการตราระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2562) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กานันได้มีบทบาทในการกาหนดแนวทางการพัฒนาตาบลมากขึ้น แต่เปลี่ยนจาก
ผู้กาหนดโดยตรงไปเป็นผู้ประสานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บทบาทที่ประชาชนคาดหวัง
หลังจากที่มีการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น อีกหนึ่งองค์กรที่ทางานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทาให้ความคาดหวังของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องที่หรือการแก้ไขปัญหาไม่ได้ถูกตั้งความคาดหวังไว้ที่กานันเพียงอย่างเดียว ความคาดหวังถูก
กระจายไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆด้วย แต่กระนั้นก็ตามประชาชนยังคงตั้งความหวังไว้ที่กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นอันดับแรกเนื่องจากสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
กว่า 129 ปี ทาให้ประชาชนยังคงคุ้นชินกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทัง้ ประชาชนสามารถเข้าถึง
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้งา่ ย เพราะการทางานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไม่เน้นความเป็นทางการมากนัก และสามารถ
ทางานได้เกือบทุกเวลา ทุกสถานที่ ประกอบกับประชาชนยังคงเชื่อมั่นว่ากานันมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
3. การศึกษาการกาหนดนโยบายสาธารณะตามตัวแบบกระบวนการ
3.1 การระบุปัญหา กานันจะมีบทบาทสาคัญในการรับฟังปัญหาโดยมีผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็น
ผู้สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในหมูบ่ ้านซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดมาจากระบุปัญหาของคณะกรรมการหมูบ่ ้านอีก
ครัง้ หนึ่ง
3.2 การจัดทาทางเลือกนโยบาย จะมีการจัดทาอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
3.2.1 การจัดทาทางเลือกนโยบายโดยกลุ่มคนขนาดเล็ก มีจานวนประมาณ 5-10 คน แต่ละ
คนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือเกี่ยวข้องโดยตรงต่อปัญหานั้น กลุ่มคนดังกล่าวจะมีหน้าที่ไปค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง
3.2.2 การร่วมกันพิจารณากลั่นกรองทางเลือกนโยบาย ในชั้นนี้กลุม่ คนที่มีหน้าที่ตามขัน้ ที่หนึ่ง
จะนาทางเลือกของนโยบายมาเข้าที่ประชุมราษฎรในหมู่บ้านเพื่อถามความเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขทางเลือกร่วมกัน
โดยส่วนใหญ่จะร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหลือเพียงทางเดียวเท่านัน้ ก่อนที่จะเสนอผู้มีอานาจตัดสินใจ
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3.3 การให้ความเห็นชอบนโยบาย สามารถแบ่งผู้ให้ความเห็นชอบได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
3.3.1 ทางเลื อ กนโยบายที่ ห มู่ บ้ า นสามารถแก้ ไ ขได้ ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายคื อ
ที่ประชุมราษฎรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาระดับเล็กน้อย และกานันแทบไม่ได้มีบทบาท
ในขั้นตอนนี้มากนัก จะมีเพียงการทาความเข้าใจให้กับประชาชนบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การนาเงินไป
พัฒนาหมู่บ้านเป็นบางครัง้
3.3.2 ทางเลือกนโยบายที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ ผู้ที่มีอานาจตัดสินใจนโยบายคือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานันและผู้ใหญ่บ้ านจะมีบทบาทสาคัญในการ
ประสานการเสนอนโยบาย/โครงการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบทบาทสาคัญต่อการตัดสินใจให้
ความเห็นชอบของนโยบาย ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ ับภาวะผู้นาส่วนบุคคลของกานันและการเมืองภายในพื้นที่
3.3.3 ทางเลือกนโยบายที่ส่วนราชการอื่นสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไข
ปั ญ หาที่ ใ ช้ ง บประมาณที่ สู ง ซึ่ ง ก านั น จะรวบรวมประเด็ น ปั ญ หาดั ง กล่ า วเสนอผ่ า นอ าเภอโดยตรงเพื่ อ ให้ ป ระสาน
งบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่บางพื้นที่ที่กานันหรือผู้ใหญ่บ้านมีความสนิทกับนักการเมืองจะเสนอปัญหาผ่าน
นั ก การเมื อ งอี ก ทางหนึ่ ง เพื่ อ ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ มี อ านาจเห็ น ชอบนโยบายนั้ น ด าเนิ น การ
ให้ความเห็นชอบต่อไป
3.4 การนานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่เป็นการขอรับการสนับสนุนโครงการจากส่วนราชการอื่น กานัน
ไม่ ไ ด้ มี บ ทบาทในขั้ น ตอนนี้ โ ดยตรงมากนั ก หากการด าเนิ น โครงการมี ปั ญ หาก านั น จะมี บ ทบาทหลั ก ในการ
ไกล่เกลี่ยระหว่างหน่วยงานและประชาชนให้สามารถหาทางออกร่วมกันได้
3.5 การประเมินผลนโยบาย จะมีการประเมินผลอยู่ 3 ระดับ คือ 1. ประเมินผลโครงการที่หมู่บ้านเป็น
ผู้จัดทาเอง จะมีการสรุปประเมินหลังจัดทาโครงการเสร็จ 2. การประเมินผลการดาเนินงานของหมู่บ้านในรอบปี จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อมีการประเมินผลการทางานว่ามีความสาเร็จมากน้อยเพียงใด โครงการใดบ้างที่ได้รับ
งบประมาณ และโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3. การประเมินผลการดาเนินงานของชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จะมีลักษณะคล้ายการประเมินผลของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2
จากการศึ ก ษาบทบาทการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งที่ ข องก านั น ในจั ง หวั ด พะเยาหลั ง ปี
พ.ศ. 2540 สามารถจาแนกผลการศึกษาได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
1. บทบาทตามกฎหมาย
บทบาทในการนานโยบายสาธารณะจากรัฐบาล ราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคของกานันตามกฎหมายแทบ
ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด แต่เนื่องด้วยสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นสถาบันที่มีบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านในสังคมไทย ทาให้ทั้งรัฐบาล ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้ความสาคัญต่อ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการนานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จึงมีหนังสือสั่งการหรือหนังสือขอความร่วมมือมายังกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอยู่หลายเรื่อง โดยส่วนใหญ่หน่วยงานส่วนกลางจะทาหนังสือขอความร่วมมือมายั ง
กระทรวงมหาดไทยและ/หรือกรมการปกครอง จากนั้นกระทรวงมหาดไทยและ / หรือกรมการปกครองจะมีหนังสือสั่งการ
ตามลาดับชัน้ หรือออกคาสั่งแต่งตัง้ กานันเป็นผู้ปฏิบัติงานนัน้ ๆ ในพืน้ ที่ แต่ก็มีบ้างที่บางหน่วยงานไม่ได้ประสานหน่วยงาน
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ในกระทรวงมหาดไทยและ/หรือกรมการปกครอง โดยมีหนังสือขอความร่วมมือโดยตรงไปยังกานันในท้องที่ ซึ่งการมี
หนังสือสั่งการโดยตรงจากกระทรวงมหาดไทยและ/หรือกรมการปกครองมีแนวโน้มที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จะนานโยบาย
ไปปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และการที่ทุกส่วนราชการเล็งเห็นความสาคัญของกานันในการขับเคลื่อนนโยบา ยใน
เชิงพื้นที่ ทาให้กานันได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการนานโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติอยู่หลาย
ตาแหน่ง เช่น การรับมอบอานาจในการระวังชี้แนวเขตการรับรองที่ดิน การรับรองร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
ของรัฐบาล ทั้งโครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง การได้รับแต่งตั้งให้ เป็ นคณะกรรมการรั บฟัง ความคิด เห็ น ของ
ประชาชนในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล เป็นต้น ทาให้ส่งผลกระทบในการนานโยบายไปปฏิบัติของกานัน
เนื่องจากนโยบายมีจานวนมากซึ่งไม่สัมพันธ์กับบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่
2. บทบาทที่ประชาชนคาดหวัง
การมีห น่ว ยงานปฏิบัติง านในพื้น ที่ ม ากขึ้น ทั้ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และกลุ่ ม อื่น ๆ เช่น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น ทาให้ความคาดหวังของประชาชนต่อกานันในการนานโยบายจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติไม่ได้ถูกคาดหวังไว้ที่กานันเพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นในอดีต หากแต่กระจายไปตามกลุ่มต่าง ๆ ถ้า
การนานโยบายไปปฏิบัตใิ นพื้นที่ที่เป็นหน้าที่ของกานันโดยตรง ประชาชนจะคาดหวังต่อกานัน ถ้าการนานโยบายไปปฏิบัติ
ในพื้นที่ที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ประชาชนจะจาดหวังต่อผู้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ แต่หน่วยงานดั งกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วเกิดปัญหา ประชาชนจะหันมาตั้งความคาดหวังไว้ที่กานัน และถ้าการนานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ที่
ไม่แน่ชัดว่าเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ใด ประชาชนจะคาดหวังต่อกานัน
3. ขั้นตอนการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3.1 การระดมพลัง กานันใช้วิธีการระดมพลังกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ โดยการระดมพลังดังกล่าวไม่ได้เป็นการสั่งการตาม
สายการบังคับบัญชาหรือในฐานะนายตาบล หากแต่เป็นการระดมพลังในฐานะภาคีเครือข่ายที่ทางานร่วมกันในพื้นที่
3.2 การนานโยบายไปปฏิบัติ กานันจะใช้หลักการ “ผู้นาต้องทาก่อน” ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมี
บทบาทในการอานวยความสะดวกการขับเคลื่อนนโยบายของกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
3.3 กานันได้ใช้หลักการ “ร่วมรับผลประโยชน์ ” ในการสร้างความต่อเนื่ องของนโยบาย โดยมีการ
ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่กลุม่ หรือองค์กรนั้นได้รับจากการทางานเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานครัง้ ต่อไป

อธิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทการพัฒนาท้องที่ของกานันหลังปี พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา
สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
1.1 บทบาทตามกฎหมาย
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2540 ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่
พระพุทธศักราช 2457 ถึง 5 ครัง้ แต่โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทางที่เป็นบวกกับกานัน ไม่ได้ทาให้อานาจ
หน้าที่ของกานันลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลยังคงให้ความสาคัญกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการขับเคลื่อนการพัฒนา
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ท้องที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไทยทัศน์ มาลา (2559, หน้า 310) ที่ได้ศึกษาการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบท
ของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่ น พบว่า ถึงแม้ภายใต้บริบทของการกระจายอานาจ และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านอยูห่ ลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทาให้บทบาทและอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านลดลงแต่อย่างใด ขณะที่การแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดอานาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ดูเหมือนว่ากานันมีบทบาทใน
การกาหนดนโยบายลดลงจากเดิมมาก แต่หลังจากที่มีการตราระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) ซึ่งกาหนดให้กานันมีอานาจ
หน้าที่โดยตรงในฐานะกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ ก.บ.ต. ที่มีหน้าที่รวบรวมแผนและ
ข้อมูลต่าง ๆ ในตาบลเพื่อจัดทาแผนตาบลในการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) ที่กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐหากจะดาเนินการในเรื่องใดต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน ซึ่งโดยส่วนใหญ่สว่ นราชการ
จะประสานกานันและ/หรือผู้ใหญ่บ้านในการรับฟังความคิดเห็น ทาให้กานันที่มีบทบาทในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ตาบลอีกครัง้ หากแต่เปลี่ยนจากผู้มีอานาจอนุมัติโครงการไปเป็นผู้ประสานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสาราญ ชุมชอบ (2561) ที่ได้ศึกษาถึงกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการบริหารราชการในพื้นที่ เขตชุมชนเมือง
กรณีศึกษาตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจุบันบทบาทที่โดดเด่นของกานันผู้ใหญ่บ้านเป็น
บทบาทในฐานะการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานรัฐและราษฎร
1.2 บทบาทที่ประชาชนคาดหวัง
หลั ง ปี พ.ศ. 2540 ที่ มีก ารกระจายอ านาจให้ กั บองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทาให้ ใ นระดั บพื้น ที่
มี 2 องค์ ก รที่ ท างานใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด คื อ 1) ฝ่ า ยปกครอง ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน และ 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากมีองค์กรที่ใกล้ชดิ
กับประชาชนมากขึ้นความคาดหวังของประชาชนต่อการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาท้องที่ของกานันลดลง สอดคล้องกับ
บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและภาวะความเป็นผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับความคาดหวัง
ของประชาชนที่มตี ่อผู้นาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาท้องที่และการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยเป็นหน้าที่เดิมของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่กระนัน้
ก็ตามประชาชนยังคงตั้งความคาดหวัง ในการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาท้องที่ ไว้กับกานันก่อน เนื่องจากสถาบันกานัน
ผู้ใหญ่บ้านอยูค่ ู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 129 ปี ทาให้ประชาชนยังคงคุ้นชินกับการพัฒนาของกานัน ประกอบกับ
กานันสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยึดติดกับความเป็นทางการมากนัก และประชาชนยังคงเชื่อมั่นว่ากานันมีศักยภาพในการ
แก้ไขปัญหาได้ดี แต่กระนั้นก็ตามการที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นหน่วยทางานใกล้ชิดกับประชาชนอีก
หน่วยงานหนึ่งย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวัง ของประชาชนต่อกานันเนื่องจากมีการเปรียบเทียบการทางานที่
ชัดเจน หากกานันไม่ย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่และไม่สามารถอานวยความสะดวกแก้ไขปัญหาความเดือ ดร้อนให้กับ
ประชาชนได้ ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนย่อมถดถอยลง กานันจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อยังคงรักษาความ
เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนให้คงอยู่กับสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต่อไป

-Proceedings-

126

1.3 การศึกษาการกาหนดนโยบายสาธารณะตามตัวแบบกระบวนการ
การตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอ
และตาบล พ.ศ. 2562 เป็นการกาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตาบลให้มีความชัดเจนขึ้น
การกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาท้องที่ของกานันจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตาบล
ซึ่งเป็นไปตามการกาหนดนโยบายสาธารณะตามตัวแบบกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) การระบุปัญหา 2) การจัดทา
ทางเลือกนโยบาย 3) การให้ความเห็นชอบนโยบาย 4) การนานโยบายไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลนโยบาย โดยกานันใช้
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน และชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจาตาบล หรือบางตาบลมีการตัง้ สภาองค์กรชุมชน เป็น
ผู้กาหนดนโยบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดากาญจน์ ศรีบุญเพ็ง (2562) ที่ได้ศึกษาบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบว่าการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเขตพื้นที่อาเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากไม่ประสบ
ปัญหาใด ๆ เนื่องจากประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และมีอานาจในการตัดสินใจทุกกระบวนการ ผลการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตาบลดังกล่ าวทาให้แผนของหมู่บ้านมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการ
มากขึ้น และยังเป็นการถือกาเนิดแผนพัฒนาตาบลขึ้น การจัดทาแผนตามระเบียบดังกล่าวจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาการซึ่งมีขา้ ราชการ เช่น ปลัดอาเภอ พัฒนากรประจาตาบล และผู้ที่มีความรู้เรื่องแผน เข้าไปให้คาแนะนาให้คาปรึกษา
ในการจัดทาแผน ทาให้เกิดการถกเถียงในเชิงพื้นที่ว่าแผนดังกล่าวเกิดจากความต้องการของชาวบ้านจริง ๆ หรือเป็นความ
ต้องการของนักวิชาการที่เข้าไปสนับสนุนการจัดทาแผน จึงจาเป็นที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนเพื่อให้แผนเกิดจากความต้องการของคนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง
2. อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
2.1 บทบาทตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และกฎหมายอื่น ๆ ที่บัญญัติอานาจ
หน้าที่ของกานันที่เกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิ บัติในเชิงพื้นที่แทบไม่มีการแก้ไขในทิศทางที่เป็นลบ แต่เนื่องด้วยสถาบัน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นสถาบันที่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านในสังคมไทย ทาให้ทั้งรัฐบาล ราชการ
ส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้ความสาคัญต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการนานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จึงมี
หนังสือสั่งการหรือหนังสือขอความร่วมมือมายังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอยู่หลายเรื่อง สอดคล้องกับสุ
เชาว์ มีหนองหว้า และจุฑามาศ ชมผา (2562) ที่ได้ศึกษาความเป็นสถาบันและรูปแบบที่เหมาะสมในการดารงอยู่ของ
กานันและผู้ใหญ่บ้านในทัศนะของบุคลากรสาคัญของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ยังคงมีความจาเป็นและมีบทบาทสาคัญในฐานะผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ และเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด โดยส่วนใหญ่หน่วยงานส่วนกลางจะทาหนังสือขอความร่วมมือมายังกระทรวงมหาดไทยและ/หรือกรมการปกครอง
จากนั้นกระทรวงมหาดไทยและ/หรือกรมการปกครองจะมีหนังสือสั่งการตามลาดับชั้นหรือออกคาสั่งแต่งตั้งกานันเป็น
ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ในพื้นที่ แต่ก็มีบ้างที่บางหน่วยงานไม่ได้ประสานหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยและ/หรือกรมการ
ปกครอง แต่มหี นังสือขอความร่วมมือโดยตรงไปยังกานันในท้องที่ ซึ่งการมีหนังสือสั่งการโดยตรงจากกระทรวงมหาดไทย
และ/หรือกรมการปกครองมีแนวโน้มที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จะนานโยบายไปปฏิบัตไิ ด้มีประสิทธิภาพมากกว่า และการที่
ทุกส่วนราชการเล็งเห็นความสาคัญของกานันในการขับเคลื่อนนโยบายในเชิง พื้นที่ กานันได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
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ในการนานโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปปฏิบัตอิ ยู่หลายตาแหน่ง ทาให้ส่งผลกระทบในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ของกานันเนื่องจากนโยบายมีจานวนมากซึ่งไม่สัมพันธ์กับบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่
2.2 บทบาทที่ประชาชนคาดหวัง
นับแต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หมอดินตาบล เป็นต้น เข้ามาทางานในพืน้ ที่ใกล้ชดิ กับประชาชน
ความคาดหวังของประชาชนในการนานโยบายไปปฏิบัติ ได้กระจายไปตามกลุ่มต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิด บทบาทที่ถูก
คาดหวัง (role expectations) ของ (Berlo, 1966) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทดังกล่าวว่า บุคคลเมื่ออยู่ในบทบาทนั้นจะถูก
คาดหวังว่าจะต้องทาอะไรบ้าง แต่ทั้งนีก้ านัน และผู้ใหญ่บ้านยังคงถูกคาดหวังเป็นลาดับแรกๆ และเมื่อกลุม่ ผู้ปฏิบัตงิ านใน
พื้นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามความคาดหวังของประชาชนได้ ความคาดหวังในการนานโยบายไปปฏิบัติดังกล่าวจะถูกตั้ง
ความคาดหวังไว้ที่กานันและผู้ใหญ่บ้านแทน เนื่องจากกานันยังคงมีความเป็นผู้นาทางธรรมชาติที่ประชาชนให้การยอมรับ
ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 กรณี คือ 1) การนานโยบายไปปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ที่เป็นหน้าที่ของกานันโดยตรง นโยบายเหล่านีป้ ระชาชน
และกานันทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นอานาจหน้าที่ของกานันและหรือผู้ใหญ่บ้านที่ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติ ประชาชนจะตั้งความ
คาดหวังไว้ที่ตัวกานันและ/หรือผู้ใหญ่บ้าน 2) การนานโยบายไปปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ที่มีการมอบให้เป็นภารกิจเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติเรื่อ ยมา ความคาดหวังของประชาชนจะอยู่ที่อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่หากการนานโยบายเหล่านีไ้ ปปฏิบัตแิ ล้วเกิดปัญหาในพืน้ ที่ ความคาดหวังของประชาชนจะมีตอ่ ตัว
กานัน กล่าวคือต้องการให้เป็นตัวแทนในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในการดาเนินนโยบาย 3) การ
นานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ที่ประชาชนไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งในกรณีแบบนี้เมื่อประชาชนไม่ทราบผู้
ปฏิบัตแิ น่ชัด ส่วนใหญ่มักคาดหวังว่ากานันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ปฏิบัติ
2.3 ขั้นตอนการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
พบว่า การน านโยบายจากส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคไปปฏิ บัติ เป็ น ไปตามแนวคิ ด การน านโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับจุลภาคของวรเดช จันทรศร คือ ขั้นการระดมพลัง ขั้นการปฏิบัติ และขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและ
ความต่อเนื่อง โดยกานันใช้วิธีการระดมพลังกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน โดยใช้หลักการผู้นาต้องทาก่อน พร้อมชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับในการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นและความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดผู้นาแบบประชาธิปไตย ที่ได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้
เสนอความคิดเห็น รับฟังเสียงของทุกคน (ฉลวย พ่วงพลับ, 2548) ทั้งนีก้ ารรวมกลุม่ ดังกล่าวไม่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
กานันไม่ได้มีอานาจสั่งการโดยตรงกับกลุม่ ต่าง ๆ การรวมกลุม่ จึงเป็นในลักษณะของภาคีเครือข่าย และจาเป็นต้องใช้ภาวะ
ผู้นาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าการกระทาในลักษณะดังกล่าวจะสามารถกระทาได้ใน
ตาบลที่กานันมีภาวะผู้นาและเป็นที่ยอมรับในสังคมระดับที่สูง หากตาบลใดกานันไม่สามารถประสานความร่วมมือกลุ่ม
ต่างๆในตาบลได้ หรือมีการเมืองระหว่างกลุ่มเกิดขึ้น ย่อมเป็นการยากในการรวบรวมพลังขับเคลื่อนนโยบายภายในตาบล
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย บทบาทการพัฒนาท้องที่ของกานันหลังปี พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยขอ
นาเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ก านั น ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบลและแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น และ
แผนพัฒนาตาบล จากการศึกษาบทบาทการกาหนดนโยบายตามกฎหมายในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ปัจจุบันกานัน
ไม่ได้มีงบประมาณในการพัฒนาท้องที่เป็นของตนเอง หากแต่มีฐานะเป็นผู้ประสานขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ มาพัฒนาท้องที่ งบประมาณจากรัฐบาลในหลายครั้งมักจะมีระยะเวลาการเสนอขอโครงการเพียงระยะ
สั้น ๆ ไม่กี่วัน ตาบลที่มีความพร้อมด้านโครงการจึงมีโอกาสได้รับการอนุมัติงบประมาณมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องไป
เสียเวลาในการจัดทาโครงการ และประสานขอ ป.ร.4 ป.ร.5 ใหม่ (แบบรวมปริมาณงาน และแบบสรุปราคาก่อสร้างของ
แต่ละโครงการ โครงการที่มีการก่อสร้างทุกประเภทจะต้องมีการจัดทา ป.ร.4 และ ป.ร.5 ก่อนที่จะเสนอของการเพื่อขอ
งบประมาณ) แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นและแผนพั ฒ นาต าบลจึ ง เปรี ย บเสมือ นคลั ง เอกสารที่ พ ร้ อ มรอรั บการอ นุ มั ติ เมื่อ
งบประมาณจากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคลงมาในพื้นที่ ดังนั้น กานันจึงมีความจาเป็นที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับการจัดทา
แผนให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรมี ห ลั ก ประกั น งบประมาณหรือ โครงการที่ จะได้ ร ายปี
ให้แต่ละหมู่บ้าน จากการศึกษาขั้นตอนการให้ความเห็นชอบนโยบายในวิธีการกาหนดนโยบายสาธารณะตามตัวแบบ
กระบวนการในวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 จะเห็นได้วา่ มีผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบนโยบายอยู่ 3 กลุ่ม คือ 1) ที่ประชุมหมูบ่ ้าน
กรณีที่ปัญหานั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยหมู่บ้าน 2) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) หัวหน้าส่วนราชการอื่น กรณีที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น ซึ่งกานันจะมี
บทบาทหลักในการประสานขอสนับสนุนงบประมาณกรณีหมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาได้ จากการสอบถาม
กานันพบว่าปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หรือตาบลมักเป็นปัญหาเล็กน้อย เช่น น้าประปาไม่ไหล น้าทั่วมขัง
เป็นต้น ซึ่งไม่เกินความสามารถของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้านที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ แต่กลุ่ม
คนดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่แน่นอน การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หลั ก ประกั นว่าทุ ก หมู่บ้านจะได้ รับงบประมาณ เช่น ในแต่ล ะปี งบประมาณองค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น จะสนั บสนุน
งบประมาณการดาเนินโครงการในพื้นที่หมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ เป็นต้น ย่อมเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาท้องที่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านภายในตาบลของตน
1.3 ก านั น ควรมี ก ารพั ฒ นาตนเองให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ แ ละบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลง
จากการศึกษาถึงบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ทั้งในการกาหนดนโยบายสาธารณะตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และการนา
นโยบายไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่าการพัฒนาท้องที่ของกานัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
จะยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับความศรัทธาจากประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องที่เป็นอันดับแรก
แต่กานันจาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านองค์ความรู้ทักษะการจัดการ
และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดทาแผน และการประสานงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานที่ มีหน้าที่
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กากับดูแลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ควรมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีทักษะในการพัฒนาท้องที่ โดย
ให้ทุกคนสามารถเข้าอบรมได้ เช่น การจัดอบรมหลักสูตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเข้มข้น
มากขึ้น และบังคับให้กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือก / เลือกทุกคนให้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว หากกานันไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แล้วไซร้ ความท้าทายในการคงอยูข่ องตาแหน่งกานันก็จะถูกตัง้ คาถามขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาบทบาทการพัฒนาท้องที่ของกานันเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทการพัฒนาท้องที่ของกานัน

กิตติกรรมประกาศ
การทาวิจั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ประสบปั ญ หาที่ น อกเหนือ จากการคาดการณ์ ไ ว้เป็ น อย่า งยิ่ง โดยเฉพาะการ
ถึงแก่อนิจกรรมของผู้วา่ ราชการจังหวัดพะเยาในช่วงต้นปี พ.ศ.2564 ประกอบกับภารกิจของผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญมีมาก ทาให้
กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญเป็นไปด้วยความยากลาบากในการติดต่อ ประสานงาน ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา
มารดาที่ได้ให้กาลังใจในการทาวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพะเยา ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อ าเภอเมือ งพะเยา ปลั ด อ าเภอกลุ่ ม งานบริ หารงานปกครอง ที่ ทาการปกครองอาเภอจุ น ที่ ก รุ ณ าให้ คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัย โดยเฉพาะปลัดจังหวัดพะเยา นายอาเภอเมืองพะเยา รักษา
ราชการแทนนายอาเภอเชียงคา จ่าจังหวัดพะเยา ปลัดอาเภอ ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกอาเภอ และกานัน
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่น รป.ม. รหัส 62 ที่ให้กาลังใจตลอดมา จนสามารถรวบรวม
ขึน้ มาเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ในครั้งนีจ้ นสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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กลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
Public Policy Communication Strategy for the crisis of COVID-19 Epidemic of the
Radio Broadcasting Station of Thailand, Phayao Province
อานนท์ ติ๊บย้อย1* และ รักษ์ศรี เกียรติบุตร2
Arnon Tipyoy1* and Raksi Kiattibutra2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนากลยุทธ์การสื่อสารไป
ปฏิบัตใิ นช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการปฏิ บัติ ง านด้ า นการสื่อ สารนโยบายสาธารณะในภาวะวิก ฤตโควิด -19 สั ง กั ด สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และผู้ฟังสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ในฐานะ
ประชากรผู้รับสาร จานวนทั้งสิน้ 34 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤต
มีการหลอมรวมสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับ การสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลาย สร้างเครือข่ายให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นและเสนอแนะแนวทางการสื่อสาร 2)
ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานพบว่า ภาระงานที่มากเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ามกลางภาวะกดดันใน
ฐานะสื่ อ ของรั ฐ ที่ ถู ก คาดหวั ง จากสั ง คม และไม่ พ บการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ นภาวะวิ ก ฤต ของกรม
ประชาสัมพันธ์มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ านแต่อย่างใด ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือควรเน้นการสื่อสารภายในองค์กรแบบสอง
ทาง และควรจัดทาแผนในภาวะวิกฤตระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนหลักของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งควรศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตในองค์กรสื่อสารของรัฐอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
คาสาคัญ : โควิด-19, กลยุทธ์การสื่อสาร, ช่องทางการสื่อสาร, ภาวะวิกฤต, นโยบายสาธารณะ
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Abstract
The purposes of this research were to study the pattern of public policy communication strategy in the
Coronavirus 2019 (COVID-19) crisis and to study the problems and obstacles of implementing communication strategy
during the COVID-19 crisis of the radio broadcasting station of Thailand, Phayao province. This research was a
qualitative research, using an in-depth interview Data collecting was done among 34 key informants from personnel
related to public policy communications in the crisis of COVID-19 under the radio broadcasting station of Thailand,
Phayao province and its audiences,
The findings were as follows:
1) The pattern of public policy communication strategy in the COVID-19 crisis was a fusion of digital and
online media along with radio broadcast communications to enhance various publishing channels and network for the
public to participate, give some comments and suggestion about communication guidelines.
2) The problems and obstacles showed that heavy workloads were hindering operations amid pressure as
state media was always expected by society. In addition, the action plan of the Radio Thailand was not implemented
in this crisis.
Recommendations from this study were that two-way communication within the organization should be
focused and the action plan of the Public Relations Department should be included in the agency-level crisis plan.
More studies about organizational strategies in a crisis, comparing between different public policy communication
institutions, should be enhanced.
Keywords : Covid-19, Communication Strategy, Communication Channel, Crisis, Public Policy

บทนา
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ หากมนุษย์ปราศจากการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและสังคมก็ไม่เกิดขึน้ เช่น พ่อแม่สอนให้ลูกหัดพูด ครูสอนนักเรียนให้รู้จักแมลงชนิดต่างๆ หัวหน้ามอบหมายงานให้
ลูกน้อง ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารจากผู้สง่ สาร ผ่านตัวกลาง(สื่อ) ไปยังผู้รับสารทั้งสิ้น การสื่อสารถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมทั้งช่วงภาวะปกติหรือเกิดภาวะวิกฤต รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรือพฤติกรรมของคนในสังคมให้คล้อยตามผู้กาหนดสาร โดยใช้รูปแบบของการให้ความรู้ ความเข้าใจทั้งข้อมู ลที่ถูกต้อง
หรือเป็นเท็จ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อปลุกกระแสหรือโน้มน้าวให้คนในสังคมร่วมมือในกิจกรรมที่กาหนด ซึ่ง
เฟอร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ อธิบายว่าในการสื่อสารจะต้องทา
ความเข้าใจรากฐานความคิดของภาษาประกอบด้วย สัญญะ (Sign) รหัส (Code) และบริบท (Context) ซึ่งผู้สง่ สารจะอยู่ใน
ฐานะผู้ผลิตสาร และสิ่งสาคัญสาหรับผู้รับสารคือมโนทัศน์ทางความคิด (อ้างอิงใน วีรพล เจียมวิสุทธิ์, 2560) การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤตถือเป็นเครื่องมือสาคัญของรัฐในการจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อชีแ้ จงทาความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบ
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว ทั น ต่อ เหตุ ก ารณ์ หากรั ฐ มีก ลยุ ทธ์ ก ารสื่อ สารในภาวะวิก ฤตที่ มีค วามชัด เจนข้ อ มู ล ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ก็จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารจัดการของภาครัฐและให้ความร่วมมือในการ
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ดาเนินกิจกรรมตามนโยบายที่รัฐกาหนด ในทางกลับกันหากการสื่อสารไร้การควบคุมอย่างเป็นระบบจะทาให้ประชาชน
เกิดความสับสนเข้าใจผิดนาไปสู่ความเสียหายที่ร้ายแรงยากแก่การแก้ไข (ศิรินทร มหามนตรี, 2547) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอันตรายถึ งชีวิต ดังเช่น การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการดูแล
ป้องกันตนเองขณะเกิดโรคระบาด หากภาครัฐมิได้เข้มงวดกวดขันในการให้ข้อมูล ก็จะทาให้ประชาชนวิตกกังวลและรูส้ ึก
ไม่ปลอดภัย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศไทยเริ่มส่งผลกระทบเป็น
วงกว้ า ง ขณะที่ ปั จ จุ บั น ประชาชนมี ช่ อ งทางการรั บ สารอย่ า งอิ ส ระ หลากหลายช่ อ งทางทั้ ง ผ่ า นสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
วิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัลและสื่อโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Twitter ฯลฯ ซึ่งอาจทาให้ประชาชนเกิดความสับสน
ในข้อมูลข่าวสาร ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ เชื่อถือได้หรือไม่ได้ มากกว่านั้นหากมีข่าวลือเกี่ยวกับการแพร่กระจาย
ของโรคที่เป็นข้อมูลเท็จถูกนาเสนอผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ ดิจิทัลและสื่อโซเซียลมีเดีย อาจทาให้ประชาชนเกิดความ
ตื่น ตระหนก แม้ปัจ จุ บัน กระทรวงดิ จิ ทัล เศรษฐกิ จ และสั ง คม จะมีเว็ บไซต์ www.antifakenewscenter.com หรือ ศู น ย์
ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ที่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน และข่าวจริงเชื่อถือได้ แต่
ประชาชนบางคนยังไม่ทราบว่ามีเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ให้ความสนใจ หรือไม่ทราบวิธีการตรวจสอบว่าต้องทาอย่างไร รัฐจึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้ เท่า
ทันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยไม่ต่ืนตระหนกในข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ รัฐจึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ขึ้นเป็นองค์กรที่
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งเผยแพร่ ทั้ง ในและต่า งประเทศ สร้ า งความเชื่อ มั่ น แก่ ส าธารณชน รวมทั้ ง รั บเรื่อ งร้ อ งทุ ก ข์
ประสานงานและติดตามการให้ความช่วยเหลือ (สานักนายกรัฐมนตรี, 4 มีนาคม 2563) และได้มีคาสั่งจัดตั้งโครงสร้าง
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ฯ โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อานวยการ
ศูนย์ฯ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้แต่งตั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทา
หน้าที่ตดิ ตามสถานการณ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โควิด-19 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
สร้ า งความเข้ า ใจประเด็ น นโยบายส าคั ญ ของนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ บาล และชี้แ จงเรื่อ งข่ า วปลอม (Fake News) ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากรัฐบาล (สานักนายกรัฐมนตรี, 6 มีนาคม 2563) ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจั ดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.)
โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายมาตรการเร่ ง ด่ ว นในการบริ ห ารจั ด การ
สถานการณ์และบริหารข้อมูลที่ได้รับรายงานจากแหล่งต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ในอนาคต ตลอดจนประชาสัมพันธ์
และชี้แจงให้ประชาชนรู้เท่าทันและเข้าใจตรงกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด และให้ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่เดิมภายใต้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ต่อไป (สานักนายกรัฐมนตรี, 12 มีนาคม 2563)
จากข้อมูลที่กล่าวมา เห็นได้ว่าการสื่อสารเป็นขัน้ ตอนหนึ่งของการนานโยบายไปปฏิบัติ ตามกรอบแนวคิดตัวแบบ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติของแวนมีเตอร์ และแวนฮอร์น (Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E., 1976) ที่
ระบุว่าการสื่อสารเป็นตัวแปรหนึ่งในการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและสมรรถนะในการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยการ
สื่อสารที่ครบถ้วนหรือล้มเหลวในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัตสิ ่งผลต่อการปฏิบัตติ ามนโยบายแตกต่างกัน ดังนัน้ การ
สื่อสารที่สร้างให้เกิดความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีค วามชัดเจน (Clarity) เที่ยงตรง (accuracy) และ

-Proceedings-

134
สม่าเสมอ (consistency) ในทุกๆ กระบวนการสื่อสาร (Van Meter Donald S. & Van Horn, Carl E., 1976 หน้า 488 อ้างอิง
ใน สัญญา เคณาภูมิ และบุรฉัตร จันทร์แดง, 2562 หน้า 100) ซึ่งในภาวะวิกฤตการสื่อสารอาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากภาวะปกติ ประชาชนจะรับรู้นโยบายของรัฐได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทาหน้าที่ของหน่วย
ประชาสัมพันธ์ของรัฐด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา หรือ สวท.พะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารในระดับพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชนผู้รับสาร เมื่อมีการนาเสนอข้อมูลโดยไม่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองอาจจะทาให้ประชาชนสับสนและปฏิบัติตนไม่ถูกต้องจึงต้องมี การกาหนดรูปแบบกลยุทธ์และ
กระบวนการดาเนินงานด้านการสื่อสารนโยบายและมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารของรัฐไปถึง
ประชาชนอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปฏิบัตงิ านตามกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะของ
สวท.พะเยา ในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของ สวท.พะเยา ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการสื่อสารช่วงวิกฤตอื่นๆ ต่อไปในอนาคต และเพื่อลด
ปัญหาความเสี่ยงต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่อาจผิดพลาดและอาจนาไปสู่ผลกระทบด้านความมั่นคง ด้านสังคมและ
ด้านเศรษฐกิจของประเทศได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค
วิด-19 ของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนากลยุทธ์การสื่อสารไปปฏิบัตใิ นช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาขอบเขตของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะ กรณีภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงปี 2563 โดยศึกษาวิธีการสื่อสารที่มผี ลต่อการนานโยบายไปปฏิบัตขิ องผู้
ปฏิบัติ ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การนาไปปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจในนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ความชัดเจนของ
นโยบายที่มีสว่ นช่วยทาให้หน่วยงานและผู้นานโยบายไปปฏิบัติเกิดความรู้ ความเข้าได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ศกึ ษาตามแนวคิด/ตัว
แบบของแวน มีเตอร์และแวนฮอร์น (Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E., 1976 หน้า 488 อ้างอิงใน สัญญา เคณา
ภูมิ และบุรฉัตร จันทร์แดง, 2562 หน้า 100) ในส่วนของกระบวนการสื่อสารที่ถือเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย การสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมการส่งเสริม ลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไ ป
ปฏิบัติ และการยอมรับในตัวผู้ปฏิบัติ มาเป็นกรอบแนวคิด รายละเอียดดังนี้
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- กลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แหล่งข้อมูล
- กลยุทธ์ด้านรูปแบบการสื่อสารนโยบายสาธารณะ
- กลยุทธ์ด้านวิธีการและเทคนิคการสื่อสารนโยบายสาธารณะ
- กลยุทธ์ด้านการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
การนานโยบายไปปฏิบัติตามทฤษฎีของแวนมีเตอร์และแวนฮอร์น
- วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย
- การสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมการส่งเสริม
- ลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
- การยอมรับในตัวผู้ปฏิบัติ
- ผลการนากลยุทธ์การสื่อสารนโยบายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดพะเยาไปปฏิบัติ

- รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
- ปัญหาอุปสรรค

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ประชากรและผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ
ผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่หลักในการเก็บข้อมูลคือ สวท.พะเยา และได้กาหนดประชากรผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 2 กลุ่ม
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวม 34 คน ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญโดยกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านด้านการ
สื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จานวน 4 คน ได้แก่ ผู้อานวยการ จานวน
1 คน หัวหน้าฝ่ายรายการ จานวน 1 คน และผู้ประกาศและรายงานข่าว จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 2 เนื่องจากพื้นที่อาเภอเมืองพะเยาเป็ นที่ ตั้งของ สวท.พะเยา และเป็นเขตให้บริการที่ เครื่อ งรั บวิ ทยุ
สามารถรับคลื่นความถี่ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกตาบล จึงได้กาหนดผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญเป็นผู้ฟังของสถานีฯ ในพืน้ ที่
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในฐานะประชาชนผู้รับสาร เลือกสุม่ ตัวอย่างเจาะจงผู้ฟังจากฐานข้อมูล
ของ สวท.พะเยาที่บันทึกไว้ ทั้งหมด 15 ตาบล แล้วทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจาก 15 ตาบล ๆ ละ 2 คน รวมจานวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In Depth Interview) โดยกาหนดคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถบอกเล่า
เรื่องราวได้อย่างละเอียด กาหนดแนวคาถามไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งผู้ศึกษาจะสามารถถามคาถามอื่น ๆ เพิ่มเติมในระหว่างการ
สัมภาษณ์ได้อย่างหลากหลาย เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ศึกษาตาม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติของแวนมีเตอร์ และแวนฮอร์น (Van Meter, Donald S. & Van
Horn, Carl E., 1976)
-Proceedings-

136
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นปัญหา
สาคัญและอธิบายความเชื่อมโยงภายใต้วิธีการสาคัญ คือ การจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy),
การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
1. กลยุทธ์ดา้ นการวิเคราะห์และสังเคราะห์แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ สวท.พะเยา นามาวิเคราะห์ก่อนสื่อสารไปยังผู้รับสาร แบ่งออกเป็น 2 แหล่งข้อมูลหลักได้แก่
แหล่งข้อมูลภายใน หมายถึงหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรีและแหล่งข้อมูลภายนอก หมายถึง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
1.1 ข้ อ มู ล ข่ า วสารนโยบายของรั ฐ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารเป็ น ข้ อ มู ล จากที ม วิ เ คราะห์ แ ละสื่ อ สารประเด็ น การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ เ ขต 3 เชี ย งใหม่ ได้ แ ก่ ประเด็ น ข้ อ สั่ ง การจากผู้ บ ริ ห าร ประเด็ น จากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center หรือ IOC)
และประเด็นเชิงพื้นที่ จัดส่งให้หน่วยงานสื่อในสังกัด ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อ วิทยุกระจายเสียงและ
สื่อดิจิทัล
1.2 ก่อนนาเสนอข้อมูลนโยบายสาคัญ มีการตรวจเช็คข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่ละเอียดอ่อน มีผลกระทบกับคน
จ านวนมาก หรือ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ข่ า วลื อ ไม่มีที่ม า โดยตรวจสอบไปยั ง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยา และ/หรื อ
โรงพยาบาลพะเยา
1.3 มีการค้นหา / ตรวจเช็คข้อมูลทางออนไลน์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (ศบค.) หรือที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
2. กลยุทธ์ดา้ นรูปแบบการสือ่ สารนโยบายสาธารณะ
การสื่อสารนโยบายสาธารณะของ สวท.พะเยา ในลักษณะของการสื่อสาร 2 รูปแบบ ได้แก่
2.1 การสื่อสารทางเดียว (One - Way Communication) สวท.พะเยา ในฐานะผู้สง่ สาร (การจัดรายการวิทยุ) เป็น
การส่งข่าวสารหรือการสื่อความหมายไปยังผู้รับสาร โดยผู้รับสารไม่มกี ารตอบสนองในทันที แต่อาจจะมีการสนองกลับมา
ยังผู้สง่ สารภายหลัง
2.2 การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายระหว่างผู้รับและ
ผู้สง่ สาร เช่น การประชุมสัมมนา การประชุมกลุม่ การพูดคุยโทรศัพท์ ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนหนึ่งระบุว่าในยุคการหลอมรวมสื่อ ไม่สามารถใช้ส่ือใดสื่อหนึ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ไปยังผู้รับสารได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ต้องอาศัยสื่อ ดิจิทัลและสื่อโซเซียลมีเดีย เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ ยูทูป เฟสบุ๊ค
ซึ่งการผลิตสื่อ 1 ชิ้น ต้องสามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทางเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 การหลอมรวมสื่อเป็นการตอบสนองความ
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ต้องการของผู้รับสาร โดยพัฒนารูปแบบสื่อให้นา่ สนใจ ขยายช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน / ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายอื่น ๆ ซึ่ง สวท.พะเยา ไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง
จะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมดาเนินการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนในการเป็นแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้
เพื่อให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์นาข้อมูลข่าวสารจาก สวท.พะเยา ไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับ
จาก สวท.พะเยา เป็นข้อมูลที่ถกู ต้อง เชื่อถือได้
3. กลยุทธ์ด้านวิธีการและเทคนิคการสื่อสารนโยบายสาธารณะ
ปัจจัยด้านความนิยมรับฟังข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงของประชาชนที่ลดลง สวท.พะเยา มีการปรับกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารและนโยบายจากรัฐบาลไปยังประชาชน ดังนี้
3.1 เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อกิจกรรม ควบคู่กับการออกอากาศทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
ซึ่งเป็นสื่อหลัก (ออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวน์) และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ (สื่อบุคคล)
3.2 สื่อสารนโยบายสาธารณะโดยยึดหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องที่ประชาชนต้องรู้ 2. เรื่องที่ประชาชนควรรู้
และ 3. เรื่องที่ประชาชนอยากรู้ โดยการนาเสนอในรูปแบบเล่าเรื่อง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเน้นภาษาคาเมือง
4. กลยุทธ์ดา้ นการนานโยบายไปปฏิบัติ
4.1 ลักษณะของโครงสร้างการบังคับบัญชา
สวท.พะเยา เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภู มิภาค ภายใต้การบริหารงานของสานัก
ประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี มีลักษณะโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

ฝ่ายเทคนิค
1. งานเทคนิค
2. งานสารสนเทศและสื่อออนไลน์
3. งานดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์
และเครื่องส่ง
4. งานพัสดุและพัฒนาอาคารสถานที่

ฝ่ายสื่อสารมวลชน
1. งานรายการ
2. งานข่าว
3. งานสื่อโซเชียลมีเดีย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเงิน
3. งานพัฒนาอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

แผนภาพที่ 2 ลักษณะโครงสร้างการบริหารของ สวท.พะเยา
(รายงานประจาปี 2560. สวท.พะเยา, ม.ป.พ.)
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4.2 การสื่อสารองค์กร
สวท.พะเยา ดาเนินการตามนโยบายผู้บริหาร (จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผ่าน รองอธิบดีที่กากับดูแล
ส่วนภูมิภาค ผ่าน ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์เขต 3 จนถึง ผู้อานวยการ สวท.พะเยา) ทั้งด้านการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นการประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน ผู้บัง คับบัญชา
ระดับสูง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประเด็นข้อมูลนโยบายรัฐบาลที่จะนาเสนอ โดยคัดเลือกจากประเด็นตามข้อสั่ง
การทั้งแบบเป็นทางการและกึ่งทางการ จากผู้บริหาร/ประเด็น IOC และประเด็นเชิงพื้นที่
ลักษณะการสื่อสารภายในองค์กรของ สวท.พะเยา เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กการสื่อสารภายในองค์กร แบ่งเป็น
4 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง จากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นลักษณะของการสั่ง
การ มอบหมายงาน ประชุม เป็นต้น โดยมีทั้งการแจ้งเป็นเอกสารสั่งการ ทางวาจาและทางแอพพลิเคชั่นไลน์
ลักษณะที่ 2 การติดต่ อสื่อสารจากล่างขึ้นบน เป็นการสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้บริหาร เช่น การปรึกษาขอ
คาแนะนา การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน เป็นต้น
ลักษณะที่ 3 การสื่อสารในแนวนอน เป็นการสื่อสารในฝ่าย/งานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการปรึกษา
ภาระงานร่วมกัน
ลักษณะที่ 4 การสื่อสารในแนวทแยง เป็นการสื่อสารข้ามฝ่าย/งาน เช่น ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายสื่อสารมวลชน และ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.3 กระบวนการสื่อสารนโยบาย
สวท.พะเยา สื่อสารนโยบายสาธารณะไปยังผู้รับสารเป็นไปตามโมเดล (Model) การสื่อสาร SMCR ของเดวิด
เค. เบอร์โล (David K. Berlo) ประกอบด้วย
1. ผู้สง่ สาร พิจารณาคัดเลือกผู้สง่ สารให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสื่อสาร
2. ข่าวสาร เนื้อหาประเด็นที่นาเสนอโดยกาหนดรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่นรายการ สปอต สารคดี ฯลฯ
3. ช่องทางการส่งสาร ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล สื่อกิจกรรม และสื่อบุคคล
4. ผู้รับสาร ผู้ที่รับฟังวิทยุของ สวท.พะเยา ผู้ติดตามหรือสมาชิกใน Facebook, Line โดยพิจารณาปฏิกิริยาการรับ
สาร และปฏิกิริยาย้อนกลับของผู้รับสาร เช่น โทรศัพท์ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
เมื่ อ ได้ รั บ ประเด็ น หลั ก ประเด็ น ตามข้ อ สั่ ง การจากผู้ บ ริ ห าร ประเด็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ (IOC) ประเด็นเชิงพื้นที่ภาคเหนือ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นโยบายด้านการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ คณะทางานยุทธศาสตร์ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของ สวท.
พะเยา จะร่วมกันกาหนดประเด็นในการผลิตคลิปวิดี โอประจาสัปดาห์ ๆ ละ 1 ชิ้นงาน โดยจะพิจารณากาหนดประเด็น
เฉพาะพืน้ ที่จากนโยบายรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ มีผลกระทบหรือเป็น
ประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง
4.4 สื่อสารนโยบายสาธารณะเชิงรุก
ในภาวะปกติส่ือวิทยุกระจายเสียงได้รับความนิยมที่ลดลง แต่ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด -19 สื่อ วิทยุ ก ระจายเสี ย งกลับมามีบทบาทในฐานะสื่อหลั กที่ มีความรวดเร็ ว และเข้ า ถึ ง ได้ ง่ าย โดยเฉพาะกับ
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ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ อย่างไรก็ตามการกระจายข้อมูล ข่าวสารนโยบาย
จาเป็นต้องครอบคลุมไปยังประชาชนให้มากที่สุด สวท.พะเยา ได้ปรับตัวขยายช่องทางการสื่อสารโดยใช้ส่ือดิจิทัล และสื่อ
กิจกรรม (ออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวน์) รวมทั้งผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ (สื่อบุคคล) เป็นปัจจัยเสริมให้การ
สื่อสารกระจายไปอย่างทั่วถึง
การดาเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สวท.
พะเยา กับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องอย่างสื่อมวลชน ผู้นาทางความคิด ผู้นาชุมชน ภาคประชาชนสังคมและประชาชนที่เป็น
ผู้ฟัง เป็นการสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19
ผลการนากลยุทธ์ / นโยบายปฏิบัติของแวนมีเตอร์ และแวนฮอร์น (Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E.,
1976) สวท.พะเยา ได้พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อให้น่าสนใจ และสามารถขยายช่องทางการเผยแพร่ควบคู่กัน ระหว่างสื่อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล และสื่อกิจกรรม (ออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวน์) และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
(สื่อบุคคล) สรุปได้ดังนี้
ผู้รับสารจากสื่อของ สวท.พะเยา รับรู้ เข้าใจข้อมูลและนโยบายของรัฐที่เสนอผ่านช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
สื่อดิจิทัล สื่อกิจกรรม และสื่อบุคคล นาไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญระบุว่า ผู้รับสารบางราย
สื่อสารกลับมายัง สวท.พะเยา โดยการโทรศัพท์ การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อดิจิทัล หรือการสื่อสารพูดคุยระหว่างการ
จัดกิจกรรมว่าได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ สวท.พะเยา ให้รายละเอียดไว้ เกิดจากความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอ
เนื่องจากเป็นสถานีวทิ ยุของรัฐที่ขอ้ มูลข่าวสารถูกวิเคราะห์กลั่นกรองแล้วก่อนนาเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลการสื่อสารนโยบาย ได้แก่ 1.การยอมรับในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง นักจัดรายการวิทยุ
ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้ส่อื สารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ไปสู่ผู้ฟังในฐานะผู้รับ
สาร 2.ปัจจัยด้านการวางแผน บริหารจัดการ ปรับปรุงระบบงาน โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงาน
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิวัฒนาการของสื่อใหม่ เพื่อนามาพัฒนาและปรับใช้กับ
องค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผลิตสื่อดิจิทัล ทุกรูปแบบ เผยแพร่ทุกช่องทาง ให้ครอบคลุม รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ในภาวะวิก ฤต 3.ความชัด เจนของนโยบายที่ ผ่า นกระบวนการวิเคราะห์แ ละสื่อ สารประเด็ น การประชาสั มพั น ธ์จาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยทาให้ผลของการสื่อสารนโยบายบรรลุวัตถุประสงค์
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการนากลยุทธ์การสื่อสารไปปฏิบัติในช่วงภาวะวิกฤต
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
ภารกิจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล การดาเนินงานของ 20 กระทรวง และนโยบายของจังหวัด
ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสื่อสารนโยบายในสถานการณ์ภาวะวิกฤตพบปัญหาและ
อุปสรรค ได้แก่
1. การสื่อสารนโยบายเร่งด่วนที่ผู้ปฏิบัตติ อ้ งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนโดยทันที ทาให้ผู้ปฏิบัตไิ ม่สามารถศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดของนโยบายได้ ทาให้ผู้ปฏิบัตขิ าดความเข้าใจในนโยบายที่จะสื่อสารไปยังประชาชน
2. ผู้ปฏิบัติมีภารงานด้านการสื่อสารภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้นจากภารกิจหลัก การปฏิบัติงานท่ามกลางภาวะกดดันใน
ฐานะสื่อของรัฐที่เป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ไม่ให้มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดให้นอ้ ยที่สุด ผนวกกับเวลาใน
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การปฏิบัติงานที่เร่งรีบ จึงทาให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถศึกษาข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดนโยบายได้อย่างครบถ้วนทาให้การ
สื่อสารนโยบายไปยังประชาชนไม่ครบถ้วน
3. การลงพื้นที่ปฏิบัตงิ านเพื่อสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลหรือแหล่งข่าว การทาข่าวกิจกรรม ข่าวเหตุการณ์ หรือ การ
ผลิตรายการโดยมีผู้ร่วมรายการในห้องส่ง กระจายเสียง ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา แสดงตามแผนภูมิ ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แหล่งข้อมูล
1.1 รับข้อมูลนโยบายจากทีมวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นการประชาสัมพันธ์ สานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ได้แก่ ประเด็นจากผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ และประเด็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC)
1.2 ตรวจเช็คประเด็นข้อมูลในพื้นทีจ่ ากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
1.3 ค้นหา/ตรวจเช็คข้อมูลออนไลน์ของ ศบค. หรือเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย

2. กลยุทธ์ด้านรูปแบบการสื่อสารนโยบายสาธารณะ
2.1 การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) ไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
2.2 การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่งสารกับผู้รับสาร

3. กลยุทธ์ด้านวิธีการและเทคนิคการสื่อสารนโยบายสาธารณะ
3.1 เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยผลิตสื่อดิจิทัล สื่อกิจกรรมควบคูก่ ับสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อบุคคล
3.2 สื่อสารโดยยึดหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ประชาชนต้องรู้ เรื่องที่ประชาชนควรรู้ และเรื่องที่ประชาชน
อยากรู้ นาเสนอในรูปแบบเล่าเรื่อง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเน้นภาษาคาเมือง

4. กลยุทธ์ด้านการนานโยบายไปปฏิบัติ
4.1 โครงสร้างการบังคับบัญชาแบบบนลงล่าง มีกาหนดประเด็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง
4.2 การสื่อสารองค์กร 4 ลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารแบบบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึน้ บน การ
สื่อสารในแนวนอนและการสื่อสารแนวทแยง
4.3 กระบวนการสื่อสารนโยบายตามโมเดล SMCR ของ เดวิด เค.เบอร์โล (David K. Berlo)
4.4 สื่อสารนโยบายสาธารณะเชิงรุก เน้นสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นหลัก พร้อมกับขยายช่องทางการ
สื่อสาร ไปยังสื่อดิจทิ ัล สื่อกิจกรรม และการสื่อสารผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ (สื่อบุคคล)
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ผลการนากลยุทธ์/นโยบายไปปฏิบตั ิ
1. ประชาชนผูร้ ับสารรับรู้ เข้าใจในนโยบายของรัฐที่เสนอผ่านช่องทางการสื่อสารของ สวท.พะเยา
นาไปสู่การปฏิบัตขิ องประชาชนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยประชาชนสื่อสารกลับมาในรูปแบบของโทรศัพท์
แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อดิจิทัล การรับรูข้ องประชาชนเกิดจากความเชื่อมัน่ ในข้อมูลที่ได้รับจาก สวท.
พะเยา ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองก่อนนาเสนอ
2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลการสื่อสารนโยบาย ได้แก่ 1.การยอมรับในตัวปฏิบัติ (นักจัดรายการวิทยุ) 2.
การวางแผน บริหารจัดการ และพัฒนาสร้างสรรค์สื่อหลากหลายช่องทาง

แผนภาพที่ 3 สรุปรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ สวท.พะเยา
2. ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ของ สวท.พะเยา พบว่า ปัญหาหลักของการนานโยบายไปปฏิบัตใิ นรูปแบบของการสื่อสารนโยบาย คือผู้ปฏิบัตขิ าดรูค้ วาม
เข้าใจในรายละเอียดของนโยบายที่จะสื่อสารไปยังประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนที่ตอ้ งสื่อสารทันทีทาให้ผู้ปฏิบัตไิ ม่
สามารถศึกษาข้อมูลนโยบายอย่างละเอียดก่อนนาเสนอได้
การปฏิบัติภาระงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภารกิจหลักควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ภาวะวิกฤต
ผู้ ปฏิบัติต้อ งปฏิบัติง านท่ า มกลางภาวะกดดั น ในฐานะสื่อ ของรั ฐ ที่ เป็ น ตั ว กลางระหว่า งรั ฐ บาลกั บประชาชน ไม่ใ ห้ มี
ข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดให้น้อยที่สุด ผนวกกับเวลาในการปฏิบัติงานที่เร่งรีบ จึงทาให้ผู้ปฏิบัติไม่ สามารถศึกษาข้อมูล
ข่าวสาร รายละเอียดนโยบายได้อย่างครบถ้วนทาให้การสื่อสารนโยบายไปยังประชาชนไม่ครบถ้วนเช่นกัน อีกทั้งอุปสรรค
ของการแพร่ระบาดส่งผลให้การลงปฏิบัติงานพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลหรือแหล่งข่าว การทาข่าวกิจกรรม ข่าว
เหตุการณ์ หรือ การผลิตรายการโดยมีผู้ร่วมรายการในห้องส่ง ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
อภิปรายผลการวิจัย
จากรู ป แบบกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารนโยบายสาธารณะในภาวะวิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19
ของสวท.พะเยา พบว่าสอดคล้องกับ หริสุดา ปัณฑวนันท์ (2544) ที่แบ่งกลยุทธ์การสื่อสารออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่
1. กลยุทธ์การกาหนดสาร เป็นลักษณะของการสร้างการเรียนรู้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร
ให้รู้สึกเป็นเรื่องใกล้ตัว 2. กลยุทธ์การใช้ส่ือผสมที่กาหนดให้เกิดการผสมสานวิธีการใช้ส่ือที่หลากหลายในการวางแผน
และสื่อ สารตามความเหมาะสมโดยผู้ ส่ง สารค านึงถึ ง ประเภทผู้รับสารว่า สื่อ ใดเหมาะสมกับผู้รับสารมากที่ สุ ด และ
3. สื่อเฉพาะกิจที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้สาหรับส่งสารไปยังผู้รับสารได้เฉพาะเจาะจง ยังสอดคล้องกับ ปาริชาต สถาปิตานนท์
(2548 อ้างอิงใน สุภาพร นิภานนท์ , 2559) เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพกับสาธารณชนกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนโยบายสาธารณะ
และเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์
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การศึกษา การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นลักษณะทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง พบว่าตัวแบบ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัตขิ องแวนมีเตอร์และแวนฮอร์น (Van meter Donald S. & Van Horn, Carl E., 1976 อ้างอิง
ใน สัญญา เคณาภูมิ และบุรฉัตร จันทร์แดง, 2562) ในส่วนของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ
คือการสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมเสริมแรง (Communication and Enforcement Activities) ซึ่งการนานโยบายไป
ปฏิบัติต้องอาศัยการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากการสื่อสารมีความซับซ้ อน
สารจากผู้สง่ สารอาจจะเกิดความบิดเบือนได้งา่ ย ซึ่งกระบวนการสื่อสารถือเป็นตัวเชื่อมระหว่างมาตรฐานกับวัตถุประสงค์
ของนโยบาย การสื่อสารที่สร้างให้เกิดความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความชัดเจน (Clarity) เที่ยงตรง
(Accuracy) และสม่ าเสมอ (Consistency) ในทุ ก กระบวนการสื่ อ สาร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สั ญ ญา เคณาภู มิ และบุ รฉั ต ร
จันทร์แดง (2562) ได้วิเคราะห์ถึงจุดเด่นของตัวแบบ แวนมีเตอร์และแวนฮอร์น ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติในส่วนของ
กระบวนการสื่อสาร ถือเป็นตัวเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมการส่งเสริม ลักษณะของหน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบัตแิ ละการยอมรับในตัวผู้ปฏิบัตลิ ้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น
ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตพบว่า งานวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับ
สาธารณชนเรื่อ งโรคไข้ห วัดใหม่สายพั นธุ์ใ หม่ (H1N1) 2009 ของภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว (2555) เรื่องประเด็ น ที่นาเสนอ
มาตรการแก้ไขและป้องกันโรคไข้หวัดใหม่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ได้สื่อสารเพียงรูปแบบของการแถลงข่าว การทาข่าว
แจก การจัดสื่อกิจกรรม ซึ่งแตกต่างจากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ที่พบว่ามีการพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อให้
น่าสนใจและขยายช่องทางการเผยแพร่ครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่างๆ ควบคู่กันไปสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยใช้ส่ือดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รวมทั้งสร้างเครือข่ายสาธารณะ หรือเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลเข้ามาแลกเปลี่ยน
แนวทางกาหนดประเด็นข่าวสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุม รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
อย่างไรก็ตาม การดาเนินกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตของ สวท.พะเยา มีข้อน่าสังเกตว่า
มิ ไ ด้ ด าเนิ น การตามนโยบายของกรมประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมด ตามที่ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ ป ระกาศแผนปฏิ บั ติก าร
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต จานวน 4 แผน (กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี, 2557) ได้แก่
แผนพระอินทร์ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ปกติ
แผนพระอินทร์ 2 เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตขนาดเล็ก โดยปฏิบัติงานตามปกติแต่ติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชดิ และบริหารการสื่อสารตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
แผนพระอินทร์ 3 เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตขนาดกลาง โดยปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ (IOC) และบูรณาการทางานกับสื่อ อื่น ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แผนพระอินทร์ 4 เพื่อรองรับสถานการณ์วกิ ฤตขนาดใหญ่ โดยปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) อย่างเคร่งครัด ทุกหน่วยปฏิบัตงิ านร่วมกันตามผังรายการของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ซึ่งจากการศึกษา ไม่พบว่า สวท.พะเยาได้นาแผนพระอินทร์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการสื่อสารภาวะวิกฤตการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนีแ้ ต่อย่างใด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงประเด็นเนื้อหาสาธารณะคลาดเคลื่อนระหว่างขั้นตอนการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการ
สื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตจึงจาเป็นต้องเน้นการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทาง (Two-way Communication)
ระหว่างหน่วยงานระดับบนที่ทาหน้าที่กาหนดประเด็นการสื่อสารกับหน่วยงานระดับล่างที่ทาหน้าที่นาไปปฏิบัติ
2. เพื่อให้กระบวนการการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตชัดเจน สวท.พะเยา ควร
จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตระดับหน่วยงานที่สอดรับกับแผนพระอินทร์ 1 และ 2 ของกรมประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤต โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
ระดับบริหารด้วย มิใช่ศกึ ษาเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติ
2. ควรมีก ารศึก ษาเปรี ย บเที ยบรู ปแบบกลยุทธ์ ก ารสื่อ สารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตระหว่างสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดอื่น หรือสื่อวิทยุกระจายเสียงสถานีอื่นที่อยูใ่ นพืน้ ที่เดียวกัน
3. ควรมีการวิจัยโดยใช้ตัวบท (Textual Analysis) เข้ามาประกอบการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นกรณีศึกษาที่เป็นที่
วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ข องสั ง คมมากขึ้ น รวมถึ ง การทาวิจั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตด้วย
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แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
Eefficiency Enhancement Guidelines of Officer Performance in
Ruamjaipattana Subdistrict Municipality, Maechai District, Phayao Province
สุทธิพล เทพสิงห์1* และ วีระ เลิศสมพร2
Sutthiphon Thepsingha1* and Veera Lertsomporn2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน และเพื่ อ เสนอแนวทางการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จานวน
44 คน และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยทางเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แ บบกึ่ง
โครงสร้าง จากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง จานวน
10 คน จากผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคที่มผี ลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
1.1) ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัตงิ านใน
องค์กรไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อปฏิบัตงิ านสาเร็จ ในส่วนของการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับหรือเลื่อน
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ 1.2) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร
ในการปฏิบัตงิ าน พบปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัตงิ านในองค์กรขาดจิตสานึกในด้านความประหยัดหรือความ
คุ้ ม ค่ า ของทรั พ ยากร และองค์ ก รไม่ ส ามารถจั ด สรรทรั พ ยากรให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รได้ อ ย่ า งเหมาะสม
2) แนวทางการเสริ ม สร้ า งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนัก งาน 2.1) ปั จ จั ย จู ง ใจในการปฏิบัติงานด้านความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้คะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นที่อยู่นอกเหนือจากโควตาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเลื่อนระดับหรือ
เลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2.2) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรกาชับ แนะนาให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการประหยัดทรัพยากร
ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน, พนักงานเทศบาลตาบล
1
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Abstract
The aims of this study were to investigate the problems and obstacles of the enhancement of efficiency in
the officer performance and to propose guidelines for enhancing the performance of officer in Ruamjaipattana subdistrict
municipality, Maechai district, Phayao province. This study was mixed methods research consisted of quantitative
research (questionnaire in 44 subjects) and qualitative research (interview in 10 subjects). This study found that
problems and obstacles affecting the enhancement of efficiency in the officer performance (performance motivating
factor) was officer does not gain career advancement when completing a job such as salary promotion or promotion to
a higher level. In addition, the most problems and obstacles in operational efficiency factors (economical or costeffective in the work) was that the operator lacks awareness of the economy or the worthiness of the resource and
the organization cannot properly allocate resources to the workers in the organization. The guidelines for enhancing
employee performance (performance motive factor; terms of career advancement), supervisors should provide the
understanding of officer with outstanding assessment scores outside of their salary promotion quota and officer who
want to move higher. Moreover, the operational efficiency factors in terms of the economy or the cost effectiveness of
operations, supervisor should instruct the officer to be aware of the saving of resources in the organization for the most
cost-effective and efficient.
Keywords : Performance efficiency, Subdistrict municipality officer

บทนา
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตรากาลังคนขององค์กร
ที่ถูกจากัดลดน้อยลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้า งการปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานตามนโยบายต่า ง ๆ ล่าช้า ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอันจะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จ ของหน่วยงานและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั้งหลายสามารถแก้ไขให้สาเร็จได้ด้วยทรัพยากรบุค คล
ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จทั้งต่อตนเองและองค์กร ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่ที่มีความ
พร้อมจึงจะมุ่งพัฒนาหน่วยงานและทรัพยากรบุคคลไปพร้อมกัน โดยกาหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อผลงานที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งความรู้สึกที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วย จึงจะสามารถสร้างความสาเร็จในงานได้อย่าง
แท้จริง
องค์ประกอบของการบริหารองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยสาคัญ สาหรับการ
ดาเนินงานที่สาคัญที่สุด คือ บุคลากร นับเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุ ดในการปฏิบัติงาน หากองค์กรใดสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ย่อมสร้างความก้าวหน้า ให้กับองค์กร ได้แก่ ความ
ต้องการทางใจ กาลังใจ และความพึงพอใจเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างเสริมประสิทธิภาพของงาน (สมคิด บางโม, 2545,
หน้า 41) และองค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจในการปฏิบัติงาน ทัศนคติ หรือความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่องานที่ ปฏิบัติ เมื่องานนั้นได้รับการตอบสนองทั้ง ทางด้า นวัต ถุ และด้านจิ ตใจ จึงทาให้เกิดความต้อ งการ
ปฏิบัตงิ าน และเต็มใจอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน สาหรับปัจจัยประการหนึ่ง
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ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร จึงมีผลต่อ
ความสาเร็จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุขของผู้ปฏิบัติงานด้วย ดังนั้น หากองค์กรใดบุคลากรไม่มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัตงิ านก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลงาน และการปฏิบัตงิ านไม่มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง
และเป็นผลเสียต่อองค์กร ทาให้งานเกิดความเสียหาย และทาให้เกิดปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย
เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง และใน
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจและอานาจหน้าที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น (วุฒสิ าร ตันไชย, ม.ป.ป.,
สื่อออนไลน์) ทาให้พนักงานต้องปฏิบัตงิ านมากขึ้นและงานนัน้ จึงต้องมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย ทางผู้บริหารจึงมีนโยบาย
ในด้านการพัฒนาพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดปัญหางานไม่มคี ุณภาพ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อนาเสนอแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน โดยใช้เทศบาล
ตาบลรวมใจพัฒนาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
การวิจัยนี้ต้องการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
เทศบาลต าบลรวมใจพั ฒนา อ าเภอแม่ใจ จั ง หวั ด พะเยา และเพื่อ เสนอแนวทางการเสริม สร้า งประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผ่านการศึกษาปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยนาทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herzberg และทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
รวมทั้งงานวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) เกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ดังนี้
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ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ประเภทตาแหน่งงาน
6. รายได้ต่อเดือน
7. อายุงาน
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับ
3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4. ด้านลักษณะงานที่ทา
5. ด้านความรับผิดชอบ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
1. ด้านปริมาณของการปฏิบัตงิ าน
2. ด้านคุณภาพของการปฏิบัตงิ าน
3. ด้านความรวดเร็วของการปฏิบัตงิ าน
4. ด้านความประหยัดหรือคุ้มค่าของทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงาน
จ้าง สังกัด เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จานวน 44 คน เนื่องจากมีจานวนประชากร 44 คน
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
การวิจัย
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ส่ ว นนี้ เ ป็ น แบบสอบถาม เพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ แนวทางการเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ทาการ
ออกแบบแบบสอบถามจากวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น
5 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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1.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลจาก
กรอบแนวคิด โดยได้นามากาหนดเป็นข้อคาถามในแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และได้นาแบบสอบถาม
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือ และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ ก ษาเสนอให้ กั บผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิต รวจสอบและปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ แล้ ว จึ ง น า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน กับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ใช้ก ารวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ปทางสถิ ติ โดยใช้ส ถิ ติเชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า สถิ ติค วามถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) S.D.
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลสาคัญ
ซึ่งเป็นผู้ทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายขององค์กร รวมทั้งเป็นบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อนามาตอบโจทย์วจิ ัยได้ ได้แก่ นายกเทศมนตรีตาบลรวมใจพัฒนา ประธานสภาเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา พนักงาน
เทศบาล สายงานผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล, ผู้อานวยการกองคลัง, ผู้อานวยการกองช่าง, หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล), และ
พนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัตงิ าน รวมถึงพนักงานครูเทศบาล ที่มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัตงิ านมากที่สุดและ
น้อยที่สุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 ครั้ง มากที่สุดและ
น้อยที่สุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมิน ครัง้ ที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบการ
ประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) รวมทั้งสิ้นจานวน 10 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนนี้ ประกอบด้วย แนวทางการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
และแนวทางการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In Depth Interview) โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured
Interview) ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบการสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 1) ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านความสาเร็จ
ในการทางาน ด้ า นการได้ รับการยอมรั บ ด้ า นความก้ า วหน้า ในหน้าที่ ก ารงานด้ า นลัก ษณะงานที่ ทา และด้ า นความ
รั บผิ ด ชอบ 2) ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติง าน ประกอบด้ ว ย ด้ า นปริ ม าณของการปฏิบัติง าน ด้ า นคุ ณ ภาพของการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน และด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่ าของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
3) ข้อเสนอแนะ
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2.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลจากกรอบ
แนวคิด โดยได้นามากาหนดเป็นข้อคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และได้นาแบบสัมภาษณ์เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ พิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือ และนาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุงตามคาแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงนาแบบ
สัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ มเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ ชุดคาถามในการสัมภาษณ์ 2 ชุด ประกอบด้วยชุดคาถาม
สาหรับระดับผู้บังคับบัญชา และระดับผู้ใต้บังคับบัญชา
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ใช้ก ารวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการน าข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิแ ละทุ ติย ภู มิม าจ าแนกและจั ด ระบบข้ อ มู ล
(Typology and Taxonomy) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกและจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป
ร่วมกันของเรื่องนัน้ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถงึ เนื้อหา
สาระในประเด็นหรือเรื่องนัน้

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์มุ่งที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 44 ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 10 คน
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ต าบลรวมใจพั ฒ นา อ าเภอแม่ใ จ จั ง หวั ด พะเยา ผ่ า นการศึก ษาปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติง านได้ผล
การศึกษา ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงจานวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน จาแนกรายด้าน
N : 44
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับ
3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4. ด้านลักษณะงานที่ทา
5. ด้านความรับผิดชอบ
รวม

X
4.61
4.52
3.59
4.33
4.71
4.35

S.D.
0.51
0.57
1.23
0.68
0.50
0.69

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า
ด้ า นที่ มีค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คือ ด้ า นความรั บผิ ด ชอบ โดยมีค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.71 และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.50
รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.51 ด้านการได้รับการ
ยอมรับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.57 ด้านลักษณะงานที่ทา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 และค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.68 มีระดั บความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดั บมากที่ สุ ด ส่ ว นด้ า นความก้ า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.23 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยเฉพาะการได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเมื่อปฏิบัติงานสาเร็จ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.68 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง

-Proceedings-

152

ตาราง 2 แสดงจานวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน จาแนกรายด้าน
N : 44
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
1. ด้านปริมาณของการปฏิบัตงิ าน
2. ด้านคุณภาพของการปฏิบัตงิ าน
3. ด้านความรวดเร็วของการปฏิบัตงิ าน
4. ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร
ในการปฏิบัตงิ าน

X
4.53
4.58
4.47
4.40

S.D.
0.56
0.51
0.58
0.66

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม

4.49

0.57

มากที่สุด

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.51
รองลงมา คือ ด้านปริมาณของการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.56 ด้านความ
รวดเร็วของการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58 ส่วนด้านความประหยัดหรือความ
คุ้มค่าของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.66 มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ถ้าเป็นเช่นนีแ้ สดงว่าด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่น เงิน วัสดุ ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.67 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ
จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ
ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
1.1 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไม่เข้าใจระบบงาน ไม่เอาใจใส่และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่ของตน ทาให้การปฏิบัตงิ านไม่สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรมักจะรวบอานาจไว้เพียงคนเดียว ทาให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่มั่นใจ ไม่
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ขาดความเสียสละต่องานส่วนรวม มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจึงไม่ได้รับ
การยอบรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.3 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไม่ได้รับ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการได้รับการเลื่อ นขั้น
เงินเดือนเมื่อปฏิบัติงานสาเร็จ เนื่องจากมีข้อจากัดในด้านกฎหมาย ซึ่งจากัดในเรื่องของโควตาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารงานบุคคล ทาให้การเลื่อนระดับหรือเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปได้ยาก
1.4 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือลักษณะงานที่ไม่
ตรงกับความถนัดให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ าน ทาให้พนักงานไม่มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-Proceedings-

153
1.5 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรขาดความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม จะทาให้งาน
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้งานนั้นไม่มปี ระสิทธิภาพและส่งผลกระทบในทางลบต่อองค์กร
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
2.1 องค์กรมีปริม าณงานมาก เป็นลักษณะของงานล้ นคน ผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ งานไม่ได้ แ ละไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทาให้งานนั้นขาดความละเอียดรอบคอบ ผิดพลาดได้ง่าย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านลดลง
2.2 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป ทาให้ปฏิบัติงานไม่ทันจึงต้องเร่ง
รีบปฏิบัตงิ านเพื่อให้เสร็จทันเวลาที่กาหนด ทาให้งานนั้นไม่มคี ุณภาพ
2.3 ผู้ปฏิบัตงิ านในองค์กรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วมักจะขาดความละเอียดรอบคอบ ส่งผล
ให้งานไม่ถูกต้อง เกิดความผิดพลาดสูง
2.4 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรขาดจิตสานึกในด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากรไม่มีการ
หวงแหนทรัพยากรในองค์กร ขาดความมีจิตอาสา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2
จากการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ผลการศึกษาซึ่งสามารถจาแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
1.1 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรควรทาความเข้าใจระบบงาน พัฒนาตัวเอง ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งหน้าที่ของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ มีระเบียบวินัย ต้องปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจาสายงานแต่ละสายงาน
และต้องรู้จักกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัตงิ าน เพื่อให้งานนั้นสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
1.2 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรให้คาปรึกษา กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงานได้คิด
ออกแบบและสร้างสรรค์งานเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ มีความทุ่มเทให้กับงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน เพื่อจะ
ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.3 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้คะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นที่อยู่นอกเหนือจากโควตาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการการเลื่อนระดับ
หรือเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
1.4 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรศึกษาผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ อุปนิสั ย
ทักษะ และศักยภาพ ไม่ควรพิจารณาเฉพาะตาแหน่งที่สอบได้ ว่างานชนิดใดเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานประเภทใด และควรให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเรียนรู้งานมากกว่า 1 งาน หากคนใดขาดหรือลาก็จะปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อจะได้มีลักษณะงานที่
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัตงิ าน
1.5 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรมีวิธีการให้ผู้ปฏิบัตงิ านเกิดความรับผิดชอบมากขึน้ โดยเน้นในส่วนของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ให้ระบุแนวทางการพัฒนาและสิ่งที่ควรปรับปรุงให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัตงิ านนาไปปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
2.1 องค์ ก รมีปริ ม าณงานมาก ควรสรรหาบุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถหลาย ๆ ด้ า นเข้ า มา
ปฏิบัติงาน และควรมอบหมายงานให้ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือคนที่ว่างงานช่วยปฏิบัตงิ านแทน และไม่ควร
รับงานข้างนอกเข้ามาทาในองค์กร
2.2 ผู้ปฏิบัตงิ านในองค์กรควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการกาหนดขอบเขตที่ชัดเจนก็จะทาให้งาน
นัน้ มีคุณภาพมากขึน้ ทั้งยังส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
2.3 ผู้ปฏิบัติงานในองค์ก รถึงแม้ส่ วนใหญ่จะปฏิ บัติงานด้ว ยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ควรคานึงถึง ความ
ละเอียดรอบคอบ และความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัตงิ านนัน้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรกาชับ แนะนาให้ผู้ปฏิบัตงิ านตระหนักถึงการประหยัดทรัพยากรภายใน
องค์กร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงขึน้

เปิดโอกาสให้
สร้างสรรค์งาน

สร้างความเข้าใจ
ถึงความก้าวหน้า

ทาความเข้าใจ
ระบบงาน

ปัจจัยจูงใจใน
การ
ปฏิบัตงิ าน

มอบหมายงาน
ให้เหมาะสม

สรรหาคนที่มี
ความรู้หลายด้าน
แนวทาง
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัตงิ าน

วางแผนการ
ทางานให้ชัดเจน
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัตงิ าน
เพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบ

กระตุน้ ให้พัฒนา
และปรับปรุงงาน

กระตุน้ ให้ประหยัด
ทรัพยากร

ภาพที่ 1 สรุปแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

-Proceedings-

155

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวม
ใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ปัญหาและอุปสรรคที่มผี ลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจ
พัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
1) ด้านความสาเร็จในการทางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไม่เข้าใจระบบงาน ไม่เอาใจใส่และศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่ของตน ทาให้การปฏิบัติงานไม่สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Herzberg, 1959 (อ้างอิงใน สุทธิคุณ วิริยะกุล, 2558) กล่าวว่า ความสาเร็จในการทางาน (Achievement)
คือ การที่บุคคลสามารถทางานได้สาเร็จทันตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการทางานของหน่วยงานให้ประสบผลสาเร็จ
ลุล่วงได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเมื่องาน
สาเร็จก็เกิดความรู้สกึ พอใจในความสาเร็จ ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัตติ ามเป้าหมายที่คาดไว้ การเปิด
โอกาสให้ตัดสินใจในการทางานของตนเองได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
2) ด้านการได้รับการยอมรับ พบว่า ผู้บังคับบัญชาในองค์กรมักจะรวบอานาจไว้เพียงคนเดียวทาให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่มั่นใจ ไม่กล้าคิ ด กล้าตัดสินใจ ไม่มีความเสียสละต่องานส่วนรวม จึงไม่ได้รับการยอบรับจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Maslow, 1970 (อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) กล่าวว่า
มนุษย์มีความต้องการทางสังคมจะมีความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับว่ าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นความ
ต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ต้องการมีเพื่อน ต้องการความรัก และความพอใจในการสัมพันธ์กับคนอื่น และเน้นในเรื่อง
มิตรภาพ ซึ่งในองค์กร คาว่า ความต้องการด้านสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน เป็นต้น
3) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัตงิ านในองค์กร
ไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเมื่อปฏิบัติงานสาเร็จ เนื่องจากมี
ข้อจากัดในด้านกฎหมาย ซึ่งจากัดในเรื่องของโควตาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารงาน
บุคคล ทาให้การเลื่อนระดับหรือเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปได้ ยาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกฎหมายเป็ น ตั ว
ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ ปฏิ บัติเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น หากผู้ ปฏิบัติง านผู้ ใ ดมีผ ลการประเมิน การ
ปฏิบัติงานต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดก็จะไม่ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารงานบุคคล ก็ถูก
ควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี จึงทาให้การเปิดกรอบอัตรากาลังในระดับและตาแหน่งที่
สูงขึ้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับ Herzberg, 1959 (อ้างอิงใน สุทธิคุณ วิริยะกุล, 2558) กล่าวว่า ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต (Possibility of Growth) คือ การได้รับโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อปฏิบัติงานสาเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและการได้รับการ
ฝึกอบรม
4) ด้านลักษณะงานที่ทา พบว่า ผู้บังคับบัญชาในองค์กรมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง หรือ ลักษณะงานที่ไม่ตรงกับความถนัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทาให้พนักงานไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชาอาจมองเห็นศักยภาพในตัวของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนว่ามีศักยภาพในการทางานแตกต่างกัน
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มากน้อยขนาดไหน หากมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งหรืองานที่ไม่ถนัด ไปให้ผู้ปฏิบัติงานผู้ใด
ทาแล้ว ก็แสดงว่าผู้ปฏิบัตงิ านผู้นั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัตงิ านนั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด
(2561) เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ปัญหาที่พบในการปฏิบัตงิ านมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงานที่ทา มีลักษณะงานที่ไม่ตรงกับความถนัดและความรู้
ที่ได้ศึกษามา
5) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรขาดความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเอง
และส่วนรวม จะทาให้งานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้งานนั้นไม่มปี ระสิทธิภาพและส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อองค์กร ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตนตามกฎหมายของเทศบาล ทาให้ผู้ปฏิบัติงานทอดทิ้งงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ของตน จนส่งผลให้งานราชการนั้นเสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการ
ทางาน คือ ความสาเร็จในงาน ตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการทางาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ส่วนปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
1) ด้ า นปริ ม าณของการปฏิ บัติ ง าน พบว่ า องค์ ก รมี ป ริ ม าณงานมาก เป็ น ลั ก ษณะของงานล้ น คน
ผู้ ปฏิบัติง านสร้ า งสรรค์ ง านไม่ไ ด้ แ ละไม่ส ามารถปฏิบัติง านได้ อ ย่า งเต็ ม ที่ ทาให้ ง านนั้น ขาดความละเอีย ดรอบคอบ
ผิดพลาดได้ง่าย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง ทั้งนี้ พนักงานต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจระบบงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Peterson & Plowman, 1989 (อ้างอิงใน พฤธิสิทธิ์
อุทุม, 2559) กล่าวว่า ปริมาณงาน (Quantity) คือ งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงาน
ที่ปฏิบัตไิ ด้มปี ริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และควรมีการวางแผน บริหารเวลา
เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชาในองค์กรมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานมาก
เกินไป ทาให้ต้องเร่งรีบปฏิบัติงานเพื่อให้เสร็จทันเวลาที่กาหนด งานจึงไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัตงิ านที่เห็นว่ามีศักยภาพพอที่สามารถปฏิบัติงานควบคู่กับงานอื่นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Peterson
& Plowman, 1989 (อ้างอิงใน พฤธิสิทธิ์ อุทุม, 2559) กล่าวว่า คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิต
และผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มี
คุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ
3) ด้านความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรส่วนใหญ่ปฏิบัติ งานด้วยความ
รวดเร็วมักจะขาดความละเอียดรอบคอบ ส่งผลให้งานไม่ถูกต้อง เกิดความผิดพลาดสูง ซึ่งสอดคล้องกับ Peterson &
Plowman, 1989 (อ้างอิงใน พฤธิสิทธิ์ อุทุม, 2559) กล่าวว่า เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
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4) ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากรในการปฏิบัตงิ าน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมาก
ที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรขาดจิตสานึกในด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร ไม่มีการหวงแหน
ทรัพยากรขององค์กร ขาดความมีจิตอาสา และองค์กรไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เงิน วัสดุต่าง ๆ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากองค์กรมีข้อจากัดในเรื่อ งของงบประมาณ บางครั้งอาจมี
ความจาเป็นต้องนางบประมาณสาหรับจัดซื้อพัสดุไปบริหารจัดการงานด้านอื่น ๆ ที่สาคัญเร่งด่วนก่อน จนต้องชะลอการ
จัดซือ้ พัสดุที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านออกไป และผู้บังคับบัญชาในองค์กรไม่ปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับพนักงาน และไม่สร้าง
ความเข้าใจให้รู้ถึงความสาคัญของทรัพยากร ทาให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความประหยัดหรือใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าและไม่เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ปัทมาพร ท่อชู (2560) กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กร คือ การที่องค์กรสามารถ
ดาเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงกาลังคนอย่างคุ้มค่า มีการสูญเปล่า
น้อยที่สุด มีลักษณะการดาเนินงานไปสูผ่ ลตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกาลังคน
2. แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
1) ด้านความสาเร็จในการทางาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรควรทาความเข้าใจระบบงาน พัฒนาตัวเอง
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่ของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ มีระเบียบวินัย ต้องปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ประจาสายงานแต่ละสายงาน และต้องรู้จั กกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายให้เป็นและต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานรู้จักพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานสาเร็จได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)
กล่าวว่า ความสาเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลใช้พลังและความสามารถทางานจนบรรลุวัตถุประสงค์
ใช้สติปัญญาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจะทาให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ และ
ความพึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับรู้ถึงความสาเร็จของตนเองก็จะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัตงิ านต่อไป
2) ด้านการได้รับการยอมรับ ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรให้คาปรึกษา กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัตงิ านให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้คดิ ออกแบบและสร้างสรรค์งานเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ มีความทุ่มเทให้กับงาน ช่วยเหลือเกือ้ กูลเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Stringer, 1999 (อ้างอิงใน ภูมวิ ทิ ย์
เวชกามา, 2543) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและจิตวิทยา ประกอบด้วย
1) ความภูมิใจในหน่วยงาน 2) สภาพการยอมรับจากหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา
3) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ าน
ที่ ไ ด้ ค ะแนนผลการประเมินการปฏิบัติง านอยู่ใ นระดับดี เด่น ที่ อ ยู่น อกเหนือจากโควตาในการเลื่อ นขั้ นเงิ น เดือ น และ
ผู้ปฏิบัตงิ านที่ต้องการการเลื่อนระดับหรือเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความก้าวหน้าของพนักงานต้องอยูใ่ นกรอบของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับ สมใจ ลักษณะ (2544) กล่าวว่า การใช้แรงจูงใจเป็นสิ่งที่สาคัญ โดย
ผู้บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญในการจัดรูปแบบของการใช้แรงจูงใจแก่บุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ทางาน คือ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน ซึ่งจะเป็นรางวัลค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทน เช่น
เงินเดือน โบนัส เป็นต้น การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นที่มาของการได้รับเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง สวัสดิการและบริการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์ที่อยูอ่ าศัย เป็นต้น
4) ด้านลักษณะงานที่ทา ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรศึกษาผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน โดยพิจารณาจาก
บุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพ ไม่ควรพิจารณาเฉพาะตาแหน่งที่สอบได้ ว่างานชนิดใดเหมาะกับ ผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทใด และควรให้พนักงานทุกคนเรียนรู้งานมากกว่า 1 งาน หากคนใดขาดหรือลาก็จะทางานแทนกันได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ลักษณะงาน (Work if self) หมายถึง คุณลักษณะความน่าสนใจของงาน งานที่มี
ความแปลกใหม่ไ ม่จ าเจ งานที่ ท้า ทายความสามารถ สร้ า งสรรค์ แ ละเกิ ด ประโยชน์ต่ อ ผู้ อ่ืน งานที่ ต รงตามความรู้
ความสามารถ และความมีอิสระในการทางาน ปริมาณงาน และระยะเวลาการทางาน
5) ด้านความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควรหากลยุทธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเน้นในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ให้ระบุแนวทางการพัฒนาและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านนาไปปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
Herzberg, 1959 (อ้างอิงใน สุทธิคุณ วิริยะกุล, 2558) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การได้รับโอกาส รับ
มอบหมาย การมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย มีอสิ ระในการทางาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับ
ความเชื่อถือ ความไว้ใจในงานที่รับผิดชอบ และการได้รับมอบหมายงานที่สาคัญ
สาหรับปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน มีข้ออภิปรายดังนี้
1) ด้ า นปริ ม าณของการปฏิ บั ติ ง าน องค์ ก รมี ป ริ ม าณงานมาก ควรสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถหลาย ๆ ด้าน เข้ามาปฏิบัติงาน และควรมอบหมายงานให้ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งหรือคนที่
ว่างงานช่วยปฏิบัติงานแทน และไม่ควรรับงานข้างนอกเข้ามาทาในองค์กร ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์
(2559) เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า นโยบายและการ
บริหาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากที่สุด ด้านการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชานั้น
การจัดแบ่งการปฏิบัตหิ น้าที่ จัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานอย่างถูกต้อง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
2) ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรควรมีการวางแผนการปฏิบัติ งาน มีการ
กาหนดขอบเขตที่ชัดเจน ก็จะทาให้งานนัน้ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร หากจะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นต้องรู้จักวางแผนการทางานให้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ธานินทร์ สุทธิกุญชร (2543) กล่าวว่า การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา
ผู้ปฏิบัตงิ านมีจิตสานึกที่ดีต่อการปฏิบัตงิ าน และการบริการเป็นที่น่าพอใจของผู้มารับบริการ

-Proceedings-

159
3) ด้านความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถึงแม้ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานด้วยความ
รวดเร็ว ควรคานึงถึงความละเอียดรอบคอบ และความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน, 2556 กล่าวว่า ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ทางาน
ล่าช้า แบบเช้าชามเย็นชาม นั่นคือคนที่มีประสิทธิภาพ ถ้านายมอบหมายงานให้ทาภายในเวลา 10 นาที ก็ควรทาให้เสร็จ
ตามกาหนด ไม่ควรใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้อง
สร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) และกล่าวถึง ความถูกต้องแม่นยา หมายถึง การ
ผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นยาในกฎระเบียบ ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิตติ า่ ง ๆ ตลอดจนไม่เลินเล่อจนทาให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์การ ต้องตรวจทานงานก่อนเสนอนายเสมอ
4) ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาในองค์กรควร
กาชับ แนะนาให้ผู้ปฏิบัตงิ านตระหนักถึงการประหยัดทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชาในองค์กรจาเป็นต้องปลูกจิตสานึกให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านเพื่อให้เกิดการตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ นันทนา ธรรมบุศย์ (2540) กล่าวว่า
ประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการทางานโดยสิน้ เปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทางานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุด

ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลรวม
ใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
1. เทศบาลต าบลรวมใจพั ฒ นา ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเทศบาลต าบลรวมใจพั ฒ นาได้ รับ
การศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และได้รับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจ และ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เทศบาลต าบลรวมใจพั ฒ นา ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และวางแผนจั ด ระบบงาน โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัตงิ านให้มคี วามรวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์
3. เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา ควรมี การส่งเสริมให้มี กิจกรรมในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใน
สานัก/กอง เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณ
4. เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา ควรมีวธิ ีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ให้มีจิตอาสารู้จักเสียสละ
ต่ อ งานส่ ว นรวม และให้ ต ระหนั ก ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรในองค์ ก รอย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วีระ
เลิศสมพร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่กรุณาให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัย โดยเฉพาะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่น รป.ม. รหัส 62 ที่ให้กาลังใจตลอดมา จนสามารถรวบรวมขึ้นมาเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study) ในครั้งนีแ้ ละสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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จิตลัก ษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่ งผลต่ อประสิทธิ ผลของโรงเรียน อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา
เขต 1
Psychological Characteristics of School Administrators Affecting the
Effectiveness of School in Dokkamtai, Phayao. Under the Office of Phayao
Primary Educational Service Area 1
กฤษณา บัวเนียม1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Kritsana Buaniam1* and Santi Buranachar2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 3) เพื่อศึกษาจิตลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ข้าราชการครู จำนวน 136 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องของคำถาม อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากและ 3) จิตลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้แก่ ด้านจิตวิทยาการ, ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ และด้านจิตแห่งคุณธรรม
โดยจิตลักษณะที่สามารถพยากรณ์ระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียน มี 2 ด้าน คือ ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ , และ
ด้านจิตแห่งคุณธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังสมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบ คือ Ŷ = .134(X3) +
.129(X5) + 3.209 และสมการรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Ẑ = .306 (Z3) + .215 (Z5)
คำสำคัญ: จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน
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Abstract
The objectives of this study were: 1 ) to study the Psychological Characteristics of School Administrators
in Dokkamtai, Phayao. Under the Office of Phayao Primary Educational Service Area 1, 2) to study the Effectiveness of
School in Dokkamtai, Phayao. Under the Office of Phayao Primary Educational Service Area 1, and 3) to study
the Psychological Characteristics of School Administrators Affecting the Effectiveness of School in Dokkamtai, Phayao.
Under the Office of Phayao Primary Educational Service Area 1. The population used in the study was Government
Teachers with a sample of quantitative research cases was drawn of 136, a questionnaire was as a tool to collect
data. The assessed for its content validity by using the Index of Item Objective Congruence (IOC) is 0.67-1.00
and 0.89 is reliability. The statistics used were percentage, mean and standard division (S.D.), and was analyzing
by Stepwise Multiple Regression Analysis.
The research results revealed that: 1) the levels of Psychological Characteristics as perceived by Government
Teachers were overall at a high level. 2) the Effectiveness as perceived by Government Teachers was overall at
a high level. 3) the Psychological Characteristics of School Administrators affecting the Effectiveness of School as
perceived by Government Teachers; Psychology Mind, Creating Mind, and Ethical Mind was a positive relationship
and statistically significant at .05 level., to Predictive Equation could be constructed in Unstandardized Score: Ŷ =
.134(X3) +.129(X5) + 3.209 and Standardized Score: Ẑ = .306(Z3) + .215(Z5).
Keywords: Psychological Characteristics of School Administrators, School Effectiveness

บทนำ
จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าในระบบการค้าเสรี ซึ่งหากประเทศไทยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ สังคมไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมือง
ความเสื่อมโทรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การขาดความมีจิตลักษณะที่ดีของคนในสังคม ซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงความ
ล้มเหลวของการพัฒนาและความไม่พร้อมของปัจจัยต่าง ๆ สังคมของเราจึงมีปัญหามากมายปัญหาของสังคมไทยใน
ทุกวันนี้เกิดจาก “คน” ปัญหาเริ่มต้นที่ “คน” การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ด้วย “การพัฒนาคน” เพื่อให้คนมีปัญญา
มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตและมีจิตลักษณะที่ดี ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาคนอย่างไรเพื่อให้
คนมีชีวิตที่ดีงาม สามารถใช้ความรู้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของคนดีและคนเก่ง ทำให้
“คน”มีจิตลักษณะที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม (อมรา เล็กเริงสินธุ์, 2562)
การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคน ซึ่ งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมให้มีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย
การศึกษามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศ สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นสถานที่สำคั ญ
ในการพัฒนาคนให้ออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพจะต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญและรัฐต้องจัดที่เรียนให้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนตามที่สังคมและชุมชนต้องการคือเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ
ดำรงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเกิดประสิทธิผลแก่โรงเรียนตามการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 3 ด้าน คือ 1) คุณภาพของผู้เรียน
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2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและประสบผลสำเร็จสูงสุดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ การมีจิตลักษณะที่ดี
ซึ่งเป็นการบริหารที่ดีจะต้องอาศัยทักษะกระบวนการการบริหารเป็นหลัก ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่กี ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษาอย่างดีที่สุด
จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษาเพราะสถานศึกษา
เป็นแหล่งสำคัญในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์แก่นักเรียนทุกคนและหากผู้บริหารประเทศ นักธุรกิจและนักการเมือง
มีการใช้จิตลักษณะทั้ง 5 ด้าน ย่อมจะนำให้บ้านเมืองรุ่งเรืองและประชาชนสุขสันต์เพราะการบริหารงานใดก็ตามจะให้
ประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องใช้ความรู้คู่จิตวิทยาการ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิ ตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการเคารพ
และจิตแห่งคุณธรรม แต่ในสภาพความเป็นจริงนั้นปรากฏว่า ผู้บริหารโรงเรียนมักจะมีพฤติกรรมจิตลักษณะด้านต่าง ๆ
ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลแก่สถานศึกษาได้ เพราะผู้บริหารใช้อำนาจไม่เป็นธรรม
ผู้บริหารขาดความเที่ยงธรรม (มงคล ภาธรธุวานนท์, 2557) สภาพที่เป็นจริงมีผู้บริหารจำนวนไม่นอ้ ยที่ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนตามจิตลักษณะย่อหย่อนไปและยังกระทำผิดวินัยอย่างต่อเนื่องไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิต
ลักษณะทั้ง 5 ด้าน
โรงเรียนในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็น โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 19 โรงเรียน มีผู้บริหาร 19 คน ครู 212 เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2421 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา, 2563)
ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอดอกคำใต้ ได้มีการวางแผนกระบวนการทำงานและประสานงานในการร่วมมือเพื่อพัฒนา
ประสิทธิผลในโรงเรียนร่วมกันหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้บริหารได้มีคุณลักษณะที่ร่วมมือกันในหลายฝ่ายเพื่อจัดกิจกรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิผล
ที่ดี สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
จากสภาพดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เนื่องจาก
พบว่า การบริหารจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนได้ต่อเมื่อบุคลากรใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังที่ (สร้อยตระกูล ติ วยานนท์, 2562) กล่าวว่า ครูจะเกิดความพึงพอใจ
และเต็มใจในการปฏิบัติให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายได้ก็ต่อเมืองานนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้
เพราะว่างานเป็ น ส่ ว นสำคั ญของชี วิ ต และโรงเรี ย นเป็ น สิ่ งสำคั ญสำหรั บนั กเรี ย นซึ่ ง ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาที่ มีจิต
ลั ก ษณะทั้ ง 5 ด้ า น ย่ อ มเป็ น ที่ รั ก ของผู้ ใ ต้ บั งคั บบั ญชาเมื่ อ ผู้ ใต้ บั ง คั บบั ญชาให้ ความร่ ว มมือ สามารถรวมพลัง
แห่งการยอมรับเป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้กา้ วหน้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา
ยิ่งสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนใน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1
3. เพื่อศึกษาจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

จิตลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน

ประสิทธิผลของโรงเรียน 3 ด้าน
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. จิตวิทยาการ
2. จิตแห่งการสังเคราะห์
3. จิตแห่งการสร้างสรรค์
4. จิตแห่งการเคารพ
5. จิตแห่งคุณธรรม

การวิจัยนี้มีสมมุตฐิ านการวิจัย คือ จิตลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 212 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 136 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเคร็จซี และมอร์แก (Krejicie & Morgan,
1970) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วธิ ีการจับฉลากโดยทำรายชื่อโรงเรียนตามประชากร
ทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 31 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 21 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
3.1 ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน จาก
หนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้จาก
3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามโดยกำหนดเนื้อหาคำถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ
3.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึน้ นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องด้าน เนื้อหา
โครงสร้างและภาษา ให้ได้ขอ้ คำถามที่ครอบคลุมแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
3.4 นำแบบสอบถามที่ได้รับคำแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
3.5 นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับนิยามศัพท์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.5 ขึน้ ไปไว้ใช้โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
ให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา
3.6 ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
3.7 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ข้าราชการครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน
เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคำนวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ปรับปรุงฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขอหนังสือแนะนำตัวผู้ วิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือไปยัง
โรงเรียนในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยเพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่าง
จะได้รับจากการตอบแบบสอบถามและผู้วิจัยนำแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่าง เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง จำนวน
ทั้งสิน 136 ฉบับ โดยนัดหมายเวลาในการขอรับคืนและรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์เตรียมนำข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์จิตลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2 การวิเคราะห์จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise multiple regression analysis) เพื่อเลือกสมการพยากรณ์ที่ดที ี่สุด

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โดยรวมและรายด้าน
จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านจิตวิทยาการ
2. ด้านจิตแห่งการสังเคราะห์
3. ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์
4. ด้านจิตแห่งการเคารพ
5. ด้านจิตแห่งคุณธรรม

ระดับคุณลักษณะ
n = 136
S.D.
x̅
3.62
0.19
3.57
0.21
3.52
0.26
3.75
0.15
3.83
0.19

การแปลผล

ลำดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
4
5
2
1

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจิตวิทยาการ 2) ด้านจิตแห่งการสังเคราะห์
3) ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ 4) ด้านจิตแห่งการเคารพ 5) ด้านจิตแห่งคุณธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
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ความคิดเห็นต่อระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านจิตแห่งคุณธรรม รองลงมา ด้านจิตแห่งการเคารพ และด้านจิตวิทยาการและด้านจิตแห่งการ
สังเคราะห์และน้อยที่สุดคือ ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ ผลการดำเนินงานของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการดำเนินงานของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
รายการประสิทธิผล
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. ด้านการบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

ระดับผลการดำเนินงาน
n = 136
การแปลผล
S.D.
x̅
3.58
0.16
มาก
3.69
0.18
มาก
3.77

0.19

มาก

ลำดับที่
3
2
1

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ผลการดำเนินงานต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า
ด้านการบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มากที่สุด รองลงมาด้านกระบวนการบริหารและจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านคุณภาพผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ตามลำดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์จิตลักษณะลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1
จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 (X)
1. ด้านจิตวิทยาการ (X1)
2. ด้านจิตแห่งการสังเคราะห์ (X2)
3. ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ (X3)
4. ด้านจิตแห่งการเคารพ (X4)
5. ด้านจิตแห่งคุณธรรม (X5)

ประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (Y)
.242
.195
.306
-.021*
.245

ผลการวิเคราะห์จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ได้แก่ ด้านจิตวิทยาการ, ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์, ด้านจิตแห่งคุณธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่แยกเป็นรายด้านเพื่อตรวจสอบ
สภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)
ตัวแปรพยากรณ์
ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ (X3)
ด้านจิตแห่งคุณธรรม (X5)

Tolerance
.989
.989
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1.012
1.012
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) พบว่า ตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์กันน้อย เนื่องจาก
ค่า Tolerance มีค่าไม่ต่ำกว่า .10 และค่า VIF น้อยกว่า .10 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรพยากรณ์ ไม่มีลักษณะเป็นภาวะร่วม
เส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ซึ่งมีผลทำให้การพยากรณ์ที่สร้างขึ้นมามีความคลาดเคลื่อนสู ง ดังนั้นจึงเป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย คือ ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์, ด้านจิตแห่งคุณธรรม ผลการ
วิเคราะห์แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่มีปัญหา เรื่องสภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity )และทำการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไปได้

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านจิตแห่งคุณธรรม รองลงมา ด้านจิตแห่งการเคารพ ด้าน
จิตวิทยาการ ด้านจิตแห่งการสังเคราะห์ และน้อยที่สุดคือ ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์
2. ผลการดำเนินงานระดับประสิทธิผลของโรงเรียนใน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า ระดับผลการดำเนินงาน โดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ โดยมีผลการดำเนินงานสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการดำเนินงานรองลงมา คือ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และผลการดำเนินงานต่ำที่สุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน
3. ผลการศึก ษาความสัม พั นธ์ และถดถอยพหุ คู ณ ของจิ ต ลั ก ษณะของผู้ บริ หารสถานศึก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้แก่ ด้านจิตวิทยาการ, ด้าน
จิตแห่งการสร้างสรรค์ , ด้านจิตแห่งคุณธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจิต
ลักษณะที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย 2 ด้าน ในการสร้างสมการพยากรณ์ ผู้วิจัยเลือกโมเดล 2 มาใช้ในการหาค่าองค์ประกอบ
พฤติกรรมจิตลักษณะที่ดที ี่สุดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ตัว คือ ด้านจิตแห่งการ
สร้างสรรค์ ด้านจิตแห่งคุณธรรม ซึ่งส่งผลทางบวกโดยสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = .134(X3) + .129(X5) + 3.209 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .306(Z3) + .215(Z5)
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อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านจิตแห่งคุณธรรม รองลงมา ด้านจิตแห่งการเคารพ ด้านจิตวิทยาการ ด้านจิตแห่ง
การสังเคราะห์ และน้อยที่สุดคือ ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากว่า จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีจิตลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน มีการบริหารที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารเป็นคนเก่งและเป็นคนดีย่อมเป็น
ส่วนประกอบที่สำคัญของผู้บริหาร ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อโรงเรียนและอนาคตของชาติ ฉะนั้น ผู้บริหารโรงเรียน
จึงควรมีลักษณะของคนดีและคนเก่งอยู่พร้อมมูลจึงจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัตงิ านสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, 2006) แนวคิดใหม่ “5 จิตลักษณะเพื่ออนาคต (Five
mind for the future)” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถและทักษะที่ต้องปลูกฝังให้กับมนุษย์เพื่อให้สามารถดำรงชีวิ ต
ในวันข้างหน้าได้อย่างมีความสุขและการที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งในการดำเนินชีวิตและหน้าที่
การงานนั้น จะต้องสามารถปรับตัวเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยจะต้องมีประเภทของ
จิตลักษณะ (Kinds of minds) ที่มคี วามสำคัญและจำเป็นในศตวรรษนี้
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับผลการดำเนินงานของโรงเรียนใน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านกระบวนการ
บริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนีเ้ นื่องจากว่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนใน อำเภอดอกคำใต้โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพราะการบริหารของสถานศึกษา สามารถดำเนินงาน
จนบรรลุเป้าหมายหรือวั ตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใดเป็น เรื่อ งเกี่ย วกับผลที่ได้รับและผลสำเร็จของงาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมิธ (Smith, 1970, unpaged อ้างอิงใน ทะนงศักดิ์ เจริญชัย, 2559) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ที่มีประสิทธิผลและไม่มปี ระสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหาพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลและไม่มปี ระสิทธิผลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำงานเกิดประสิทธิผลนัน้ ได้แก่ การมีสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกว่าสถานศึกษาการมีสัมพันธภาพระหว่างคณะกรรมการวางแผนและร่วมมือกับคณะครู
อย่างใกล้ชิดการสร้างความเข้าใจและการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา การกระตุ้นให้ครูมีการพัฒนา
ทางด้านอาชีพและด้านส่วนตัวทำให้เกิดความมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเองขึ้น การให้ความยุติธรรมเท่าที่จะทำได้การ
พัฒนาตนเองในด้านวิชาการความสามัคคีการทำงานตามโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องการบริหารสถานศึกษาให้ประจักษ์
การเป็นผู้นำทางวิชาการการมีสัมพันธภาพที่ดกี ับชุมชนทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในระหว่างตัวแปรด้านพฤติกรรม ของแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .017-.386 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5 ทุกด้าน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เพราะบุคคลที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์กรแต่ละคนต่างก็มีความคาดหวังต่อการที่จะได้รับการตอบสนองในการ
ทำงานเพื่อองค์กรนั้น ๆ และบุคคลเองก็มคี วามสามารถที่จะให้องค์กรอยู่รอดเจริญเติบโตเพื่อจะได้มีงานทำองค์กรเอง
ก็คาดหวังผลงานจากตัวบุคคลจึงก่อให้เกิดความผูกพันขึ้นบุคคลในองค์กรมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
อันนำไปสู่ความสำเร็จ โดยพฤติกรรมด้านจิตแห่งการสังเคราะห์ด้านจิ ตแห่งการสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กนั สูงสุด
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มีค่าเท่ากับ .386 และด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์กับด้านจิตแห่งคุณธรรม มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด มีค่าเท่ากับ .017
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านพฤติกรรมกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า พฤติกรรม
ด้านจิตแห่งการสังเคราะห์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.195 เมื่อพิจารณาตามสมการพยากรณ์ พบว่า จิตลักษณะของผู้บริหาร
ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ และด้านจิตแห่งคุณธรรม จะมีแนวโน้มส่งผลต่อส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมและชัดเจนมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาจิตลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งประสิทธิผลต่อโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 1) ระดับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย โดยผู้บริหารควรมีแนวทาง
และความคิดใหม่ ๆ ในการบริหารงาน เพราะผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติของคนเก่ง
และความเป็นคนดีย่อมเป็นส่วนประกอบที่สำหรับของผู้บริหาร ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อโรงเรียนและอนาคตของ
ชาตินั่นก็คือ เด็กที่จะเจริญเติบโตได้รับความรู้ ความสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติได้นั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรมีลักษณะของคนดีและคนเก่ง จึงจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 2) ระดับผล
การดำเนินงานต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย ทั้งนี้เพราะหลักสูตร
เป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงได้รับและได้เรียนรู้จากการจัดมวลประสบการณ์และแผนการเรียนการสอนที่จัดให้แก่ผู้เรียน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา มุ่งที่จะฝึกอบรมผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ และพัฒนาความสามารถในการดำรงชีวิตเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต 3) จิตลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านจิตวิทยาการ ด้านจิตแห่งการสร้างสรรค์ ด้านจิตแห่งคุณธรรม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเขต 1 ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะบุคคลที่เข้ามาร่วม
ปฏิบัตงิ านในองค์กรแต่ละคนต่างก็มีความคาดหวังต่อการที่จะได้รับการตอบสนองในการทำงานเพื่อองค์กรนัน้ ๆ และ
บุคคลเองก็มีความสามารถที่จะให้องค์กรอยู่รอดเจริญเติบโตเพื่อจะได้มีงานทำองค์กรเองก็คาดหวังผลงานจากตัว
บุคคล จึงก่อให้เกิดความผูกพันขึน้ บุคคลในองค์กรมีผลกระทบหรือมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบัตงิ านอันนำไปสู่ความสำเร็จ
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจิตลักษณะของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาและควรศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเพื่อให้สามารถค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ
บูรณะชาติ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์
ในการวิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัย พะเยา
นายยงศักดิ์ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ และนางสาวกวิตา กตะศิลา ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำ แก้ไข ตรวจสอบ
เครื่องมือและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอนุญาตให้ ผู้วิจัย
ดำเนินการวิจัยกับคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วง
ได้ด้วยดี
ท้ายนี้ผู้ศึกษาขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก
อันเป็นที่พึ่งให้ผู้ศกึ ษามีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้ศึกษา
ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้ศกึ ษา จนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
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สภาพและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Staate and Manngement Guidelines for Child Development Center of The Local
Government in Samoeng District, Chiang mai Province
กิตติศักดิ์ แสนอุบล1* และ น้ำฝน กันมา2
Kittisak Saenubon1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจั ด การ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2) แนวทางการบริหาร
จั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ กเล็ ก สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ ่ นในเขตอำเภอสะเมิ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ การวิ จั ย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่ มประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น
70 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ วิธีการแจกแจงความถี่
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ่ ย และค่ า ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห์ ค ่ า ความต้ อ งการจำเป็ น (PNI Modified)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ โดยกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาหรือด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือด้านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
และสภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก โดยภาพรวมอยู ่ ร ะดั บ มากที ่ ส ุ ด และลำดั บ
ความต้ อ งการจำเป็ น ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
ค่าความต้องการจำเป็นมากที่สุด คือ มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2 School of Education University of Phayao Phayao 56000
*Corresponding author : Kittisak.edu@gmail.com
2

-Proceedings-

176
2) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พั ฒนาเด็ก เล็ก ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรดำเนินการ ดังนี้ 1. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงมีมาตรการป้องกัน
โรคติดต่อและมาตรการป้องกันอันตราย 3. มาตรฐานด้านบุคลากร ควรวางแผนอัตรากำลังให้เพียงพอและส่งเสริม
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 4. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน ควรพัฒนาระบบ
การสื่อสารให้ มี ประสิ ทธิภาพ สร้างกลไกความร่ วมมือกั บหน่ วยงานที่ เกี ่ย วข้อ งเพื่อ ระดมทรั พยากรสนั บสนุ น
การดำเนิ น งานศูน ย์ พั ฒนาเด็กเล็ก 5. มาตรฐานด้า นวิชาการและกิ จกรรมตามหลั กสู ต ร ควรพั ฒ นาหลั กสูตร
สถานศึกษา ออกแบบแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และ 6. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the current and desirable states of management for child
development center of local government in Samoeng district, Chiang Mai province and 2) the guidelines for
management for child development center of local government in Samoeng district, Chiang Mai province.
The research process was conducted into two phases. Phase one; the study of the current and desirable states
of management for child development center of local government used the target group of 70 persons consisted
of the administrators, teachers and related personnel. The research instrument was a 5-level rating scale.
The data was analyzed for descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation
and priority need index (PNI Modified). Phase two; The study of the guidelines for management were collected
data by interviewing, then performed content analysis.
Research findings were as follows: (1) The current of management for child development center overall
was found in a high level while the desirable states of management overall were found in the highest level.
For PNIModified of needs assessment the Standards of Cooperation and Support from Every Sector were found in the
highest level. ( 2 ) The guidelines management for child development center of local government in Samoeng
district, Chiang Mai province were as follow. (2.1) Guidelines for Promotion of Child Development Network: There
should construct a cooperative connection within the community and development their management best
practices. (2.2) Guidelines for Buildings, Environment and Safety: There should be an improvement to ensure that
the facilities are in a ready-to-use state also determining the measures for preventing communicable diseases
and safety awareness. (2.3) Guidelines of Personnel: There should plan an adequate and proper teacher’s ratio
and also promote a consistent self-development career training. (2.4) Guidelines for Cooperation and Support from
Every Sector: There should develop in communications and promotion in outside organization networking
relationship in order to bring in supports and resources. (2.5) Guidelines for Academic and Curriculum: There should
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be an improvement in child curriculum which provide a variety of learning activities. (2.6) Guidelines of
Management: There should be a systematic working procedure and also an appropriate budget allocation.
Keywords: Management, Child Development Center, Local Government

บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิ บสองปี ตั้งแต่ก่อนวั ย เรี ย นจนจบการศึก ษาภาคบั งคั บอย่า งมีค ุณภาพโดยไม่ เก็ บค่ าใช้จ ่าย รัฐต้อ ง
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 14) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มาตรา 16 (9) กำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และพัทยา มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและดำเนินการจัด
การศึกษา (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,
หน้า 5-6) เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยให้กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษา รวมถึงมีหน้าที่ประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้
มาตรฐานการศึก ษา เพื่อตอบสนองต่ อจุ ดมุ่ง หมายตามหลัก สู ตรการศึกษาของประเทศชา ติ (พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, หน้า 25-26)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 18 (1) กำหนดว่าการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ
และเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
2559) ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ โดยจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
แบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานด้าน
บุคลากร มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน และมาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งมะลิวรรณ์ ภิรมย์รักษ์ (2561, หน้า 163) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้
ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาโดยมีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานรวมทั้งการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรินทร์ ใจ
ห้าว (2560, หน้า 134-135) กล่าวว่า หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการกำกับ ติดตาม ดูแลศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กอย่าง
สม่ำเสมอ และมีการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากรต้องจัดสรรให้เพียงพอ ปรับปรุงสถานที่ให้
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เหมาะสมต่อจำนวนเด็ก อีกทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเข้ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างสม่ำเสมอ
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งรับโอน
มาจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นจัดตั้งขึ ้น เอง จำนวนทั้งสิ้น 29 แห่ง ดำเนินการ
จัดการศึกษาสำหรับ เด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี จากรายงานผลการนิเทศภายในของหน่วยงานต้นสังกัดตามมาตรฐาน
การดำเนินงานศู นย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ ่น พ.ศ. 2559 พบว่ามีปัญหาและอุป สรรค
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจในด้ านการดำเนิ น งาน รวมทั ้ ง ขาดงบประมาณในการบริ ห ารจัดการ
ด้านบุคลากร ได้แก่ ครู และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร การวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็ก ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้
มาตรฐานมีพ้ืนที่จำกัดคับแคบ ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกไม่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ได้แก่ ครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดทักษะ เทคนิค การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
รวมถึงการออกแบบโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่
ขาดกระบวนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ไม่สามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่หลากหลายในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค อีกทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ไม่มกี ารพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
ดั งนั ้ นผู ้ ว ิ จ ั ยต้ องศึ กษาสภาพและแนวทางการบริ หารจั ดการศู นย์ พ ั ฒนาเด็ กเล็ ก ในเขตอำเภอสะเมิ ง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ
นำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งสามารถยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
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จากการศึกษาเรื่องสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.1 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.2 มาตรฐานด้านบุคลากร
2.3 มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
2.4 มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
2.5 มาตรฐานด้านการมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน
2.6 มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น
3.1 ความหมายความต้องการจำเป็น
3.2 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจำเป็น
3.3 การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น

สภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสะเมิงจังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. มาตรฐานด้านบุคลากร
3. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4. มาตรฐานด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร
5. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและ

ส่งเสริมสนับสนุน
6. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยมีขนั้ ตอนดังนี้
ขั ้ นตอนที ่ 1 การศึ กษาสภาพปั จจุ บันและสภาพที ่ พึ งประสงค์ ของการบริ หารจั ดการศูนย์ พั ฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้ได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีค่า
ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) เท่ า กั บ 1.00 และค่ า ความเชื ่ อ มั ่ น โดยใช้ ส ั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟาของครอนบาค (α)
ของแบบสอบถามทั้งฉบับของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ เท่ากับ 0.95 และ 0.98 ตามลำดับ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน
ผู ้ อำนวยการกองการศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม จำนวน 5 คน นั กวิ ชาการศึ กษา จำนวน 5 คน ครู ผ ู ้ ด ู แลเด็ ก
จำนวน 22 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 16 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เก็บข้อมู ล
จากแบบสอบถาม จำนวน 70 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น จำนวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้นำข้อมูล
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความต้องการจำเป็น (PNI Modified)
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้ได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย จำนวน 5 คน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา หรือด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือการบริหารจัดการสถานศึกษา
หรือการจัดการศึกษาระดับปฐมวั ยหรือ ศูน ย์พ ัฒนาเด็ก เล็กไม่น้ อยกว่า 5 ปี 3. จบการศึกษาระดับปริญ ญาโท
หรื อ ปริ ญ ญาเอกด้ า นการศึ ก ษาหรื อ การบริ ห ารการศึ ก ษา ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การสั ม ภาษณ์ ด ้ ว ยตนเอง โดยทำ
การขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ และนำเสนอผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ และการจัดลำดับความต้องการจำเป็น ในขั้นตอนที่ 1 แก่ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งทำการจดบันทึกการสนทนา
และผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละด้าน วิเคราะห์เนื้อหา ภาษาและความถูกต้อง (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พ ึงประสงค์ และการจัดลำดั บความต้ องการจำเป็ น
ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม
มาตรฐานการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. มาตรฐานด้านบุคลากร
3. มาตรฐานด้ า นอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
4. มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
5. มาตรฐานด้านการมีส่ วนร่ วมและ
ส่งเสริมสนับสนุน
6. ม า ต ร ฐ า น ด ้ า น ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวม

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ
่ ึงประสงค์

()

()

ระดับ

()

()

ระดับ

3.88

0.52

มาก

4.67

0.41

มากที่สุด

3.77
3.70

0.48
0.60

มาก
มาก

4.67
4.67

0.40
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

3.89

0.64

มาก

4.72

0.40

มากที่สุด

3.81

0.59

มาก

4.70

0.43

มากที่สุด

3.72

0.53

มาก

4.72

0.43

มากที่สุด

3.80

0.50

มาก

4.69

0.38

มากทีส่ ุด

จากตาราง 1 พบว่ าสภาพปั จจุ บ ั นของการบริ หารจั ดการศู นย์ พ ั ฒนาเด็ กเล็ ก สั งกั ดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ ่ น ในเขตอำเภอสะเมิ ง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ โดยภาพรวมทุ กด้ านอยู่ ในระดั บมาก ( = 3.80,  = 0.50)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( = 3.89,  = 0.64)
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รองลงมา คือ มาตรฐานด้ านการบริ หารจั ดการศู นย์ พ ั ฒนาเด็ กเล็ ก ( = 3.88,  = 0.52) และค่ าเฉลี ่ ยน้ อยที ่ สุ ด
คือ มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ( = 3.70,  = 0.60) ตามลำดับ
ทั้งนี้สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.69,  = 0.38) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( = 4.72,  = 0.40)
รองลงมา คือ มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( = 4.72,  = 0.43) และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ( = 4.67,  = 0.45) ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ตาราง 2 แสดงลำดับความต้องการจำเป็น ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

D

I

PNI Modified

ลำดับความ
ต้องการจำเป็น

1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. มาตรฐานด้านบุคลากร
3. มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
4. มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน
6. มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพั ฒนา
เด็กปฐมวัย
รวม

3.88
3.77
3.70

4.67
4.67
4.67

0.20
0.24
0.26

6
3
2

3.89
3.81
3.72

4.72
4.70
4.72

0.21
0.23
0.27

5
4
1

3.80

4.69

0.23

จากตาราง 2 พบว่าลำดับความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในเขตอำเภอสะเมิ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยภาพรวมมี ค ่ า PNI Modified = 0.23 เมื ่ อ พิ จ ารณา
เป็นรายด้านพบว่า ค่าความต้องการจำเป็นมากที่สุด คือ มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวั ย
(PNI Modified = 0.27) รองลงมา คือ มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (PNI Modified = 0.26)
และค่าความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด คือ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (PNI Modified = 0.20)
ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
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1. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการดำเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกับชุมชน สถานศึกษาทุกสังกัด หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในพืน้ ที่ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อร่วมสร้างแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐาน
2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรร่วมกำกับดูแล สำรวจ ตรวจสอบ สภาพอาคารสถานที่ดำเนินการ
ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ พร้อมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็ กเล็ ก ชุ มชน และผู ้ ปกครอง ให้ เข้ ามามี ส ่ วนร่ วมในการพั ฒนา ปรั บปรุ งภู ม ิ ท ั ศน์ และสร้ างแหล่ งเรี ยนรู้ เช่ น
การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา การสร้างสวนเศรษฐกิจพอเพียง การจัดมุมการศึกษาหรือมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
อีกทั้งร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสร้างมาตรการป้องกันโรคติดต่อ ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร
ผู้ปกครอง และเด็กเล็กในการดู แลสุขภาพอนามัย อีกทั้งมีมาตรการป้ องกั นอันตราย พร้อมทั้งฝึกซ้อมการหลบภั ย
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตามมาตรฐานด้ า นบุ ค ลากร คื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังที่สอคล้องกับการบริหารจัดการตามขอบเขตภาระงาน
ทำการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดสรรครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่ วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอเป็นไปตามอัตราส่วน ครู: นักเรียน (1: 10) รวมถึงดำเนินการสรรหาบุคลากรอื่น
ให้มีจำนวนเพียงพอ เช่น ภารโรง พนักงานทำความสะอาด และผู้ประกอบอาหาร อีกทั้งส่งเสริมกระบวนการทำงาน
ของบุคลากรทุกระดับแบบมีส่ว นร่วมโดยยึดหลัก 4ร. ได้แก่ ร่วมใจบุคลากร ร่วมคิดวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในสายงานที่ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะ และความชำนาญ อีกทั้งผู้บริหารองค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น ต้ อ ง
เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน และการให้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน คือ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต้ อ งพั ฒ นาระบบช่ อ งทางการสื่ อ สารให้ ม ี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป และร่วมสร้างเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในทุกมิติ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากเครือข่ายการศึกษาทุกระดับ
5. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร คือ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ควรมี ก ารพั ฒนาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาใหมี ค วามสอดคล้ อ งกั บหลั กสู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 ออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กเล็กอย่างรอบด้านและสมวัย
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ (PLC) ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานด้านวิชาการและสร้างสรรค์กิจกรรมตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ
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6. แนวทางในการพัฒนาการบริ หารจั ดการศูน ย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ตามมาตรฐานด้านการบริหารจั ด การ
ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก คื อ ผู ้ บริ ห ารองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี แนวคิ ดในการดำเนิ น งานอย่า งเป็ นระบบ
โดยยึดหลัก PDCA ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารงานทั่วไป เสริมสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบ
ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

สรุปผล
ขั้นตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ
มี ค ่ า เฉลี ่ ย จากมากไปน้ อ ย ดั ง นี ้ มาตรฐานด้ า นวิ ชาการและกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร รองลงมา คือ มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน มาตรฐานด้านบุคลากร
มาตรฐานด้ า นการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และมาตรฐานด้ า นอาคารสถานที ่ สิ ่ ง แวดล้ อ ม
และความปลอดภัย ตามลำดับ
ทั้งนี้สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยเรียงลำดับมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา
คือ มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน
มาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมาตรฐานด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตามลำดับ
2. การวิ เ คราะห์ ล ำดั บ ความต้ อ งการจำเป็ น ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สั ง กั ดองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในเขตอำเภอสะเมิง จั ง หวัด เชี ย งใหม่ โดยภาพรวมมีค่า PNI Modified = 0.23
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่าย
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย (PNI Modified = 0.27) ลำดั บ ที ่ 2 มาตรฐานด้ า นอาคารสถานที ่ สิ ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความปลอดภัย (PNI Modified = 0.26) ลำดับที่ 3 มาตรฐานด้านบุคลากร (PNI Modified = 0.24) ลำดับที่ 4 มาตรฐาน
ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน (PNI Modified = 0.23) ลำดับที่ 5 มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร (PNI Modified = 0.21) และลำดับที่ 6 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (PNI Modified = 0.20)
ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรดำเนินการ ดังนี้ 1. มาตรฐาน
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ ควรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเชิงพื้นที่ และชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
2. มาตรฐานด้ า นอาคารสถานที่ สิ ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย คื อ ควรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา อาคารสถานที่
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ สร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมถึงมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ และมาตรการ
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ป้องกันอันตราย 3. มาตรฐานด้านบุคลากร คือ ควรจัดทำแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภาระงานและส่งเสริม
บุ ค ลากรให้ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นาตนเองในสายงานที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ 4. มาตรฐานด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มและ
การสนับสนุน คือ ควรพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
แม้กระทั่งความสำเร็จของหน่วยงาน สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 5. มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลั ก สู ต ร คือ ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ ออกแบบแผนจั ด ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ ใ ห้ ม ี ค วาม
หลากหลายและสามารถพัฒนาเด็กเล็กอย่างรอบด้านและสมวัย และ 6. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก คือ ควรดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาครอบคลุมทั้งโครงการ กิจกรรม และ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ

อธิปรายผล
ขั้นตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน มาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตามลำดับ และสภาพที่
พึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพั ฒนา
เด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน มาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะ
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
อย่างรอบด้านและสมวัย และต้องการยกระดับการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และ
บริหารงานทั่วไป รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง 6 เช่นเดียวกับ ฐานมาศ สมวรรณ (2559)
ได้การทำวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่าการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ทั้ง 6 ด้ าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. การวิ เ คราะห์ ล ำดั บ ความต้ อ งการจำเป็ น ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ลำดับที่ 2 มาตรฐาน
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ลำดับที่ 3 มาตรฐานด้านบุคลากร ลำดับที่ 4 มาตรฐานด้าน
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การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน ลำดับที่ 5 มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และลำดับที่ 6
มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตามลำดั บ แสดงให้ เห็ น ว่ า สภาพความต้ อ งการจำเป็ น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสิ่งสำคัญ
ที่ต้องดำเนินการแก้ไข อาจเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการบริ หารจัดการตามแนวทางและนโยบายของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น แต่ ล ะแห่ ง ผู ้ บริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ยังไม่สามารถส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
อีกทัง้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งยังขาดการพัฒนา ปรับปรุง สถานที่เพื่อรองรับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก
ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัด ประสบการณ์เรี ยนรู้ ซึ่งมีมาตรการป้องกันอันตรายหรือโรคติดต่อที ่ ไ ม่
ครอบคลุมชัดเจน รวมถึงยังไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่ว นร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ ทำให้การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสภาพดังกล่าว โดยการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และพัฒนาการดำเนินงานสู่มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 6 ด้าน อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจพร ต่ำคำดี (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่า แนว
ทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ดังนี้ 1) แนวทางด้านการบริหารจัดการ ควรแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจน มีการวางแผน นำแผนไปสู่การ
ดำเนินงานตามขั้นตอน และประเมินติด ตามอย่างเป็นระบบ 2) แนวทางด้านบุคลากร ควรมีการจัดทำแผนงาน
บุคลากรกำหนดอัตราส่วนของครูต่อเด็กปฐมวัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) แนวทางด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่งเสริมให้มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความ
ปลอดภัย 4) แนวทางด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลัก สูต ร ส่งเสริมให้ ศู นย์พ ัฒนาเด็ก เล็กจั ด ทำแผนพั ฒ นา
การศึ ก ษา และมี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนที ่ ว างไว้ มี ก ระบวนการนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ แ ผนจั ด
ประสบการณ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 5) แนวทางด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จัดให้มีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อปรึกษาการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 6) แนวทางด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานการ
ดำเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กควรสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิ ชาชี พ (PLC) เพื่อร่วมพัฒนาแลกเปลี ่ยนเรี ยนรู ้การดำเนิ นงาน
ด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นควรส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค
รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกับชุมชน สถานศึกษาทุกสังกัด หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมสร้างแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจพร ต่ำคำดี (2562)
ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเวียงป่าเป้า

-Proceedings-

186
จังหวัดเชียงราย พบว่า ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสาน
การดำเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรร่วมกำกับดูแล สำรวจ ตรวจสอบ สภาพอาคารสถานที่ และ
ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ พร้อมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชน และผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งศูนย์
พัฒนาเด็กร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสร้างมาตรการป้องกันโรคติดต่อ ให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กเล็ก ในการดูแลสุขภาพอนามัย และมีมาตรการป้องกันอันตราย พร้อมทั้งฝึกซ้อมการหลบ
ภัยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับ วิภาพร ศรีพงษ์ยิ่ง (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ควรจัดพื้นที่
ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสะอาด และปลอดภัย
3. มาตรฐานด้านบุคลากร
สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานด้านบุคลากร คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังที่สอคล้องกับการบริหารจัดการตามขอบเขตภาระงาน
ทำการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดสรรครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอเป็นไปตามอัตราส่วน ครู: นักเรียน (1: 10) รวมถึงดำเนินการสรรหาบุคลากรอื่นให้มี
จำนวนเพียงพอ เช่น ภารโรง พนักงานทำความสะอาด และผู้ประกอบอาหาร อีกทั้งส่งเสริมกระบวนการทำงานของ
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ แบบมี ส ่ ว นร่ ว มโดยยึ ด หลั ก 4ร. ได้ แ ก่ ร่ ว มใจบุ ค ลากร ร่ ว มคิ ด วางแผน ร่ ว มปฏิ บั ต ิ และ
ร่วมรับผลประโยชน์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในสายงานที่ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะ และความชำนาญ อีกทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ อ งเสริ ม สร้ า งขวั ญ กำลั ง ใจแก่ บ ุ ค ลากร ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และการให้ โ อกาสความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา คำวังสืบ (2559) ได้การทำวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา พบว่า ควรจัดบุคลากรเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและเหมาะสมกับคุณวุฒิ ควรมีการจัดอบรม
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
4. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน
สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน คือ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ ่ น และศู นย์ พ ั ฒนาเด็ ก เล็ ก ต้ องพั ฒนาระบบช่ องทางการสื ่ อสาร ให้ ม ี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป และร่วมสร้างเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกมิติ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเครือข่ายการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ วิภาพร ศรีพงษ์ยิ่ง (2561) ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัด
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มหาสารคาม พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการจัดการศึกษา และควรมี
การประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อกำหนดวางแผนความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
สำหรั บแนวทางในการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การมาตรฐานด้ านวิ ชาการและกิ จกรรมตามหลักสูตร
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ควรมี ก ารพั ฒนาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาใหมี ค วามสอดคล้ อ งกั บหลั กสู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 รวมถึงออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้หลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กเล็กอย่ างรอบด้านและ
สมวั ย ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา รวมถึ ง สร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ทางวิ ชาชี พ (PLC)
ของครู และบุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อร่ วมแลกเปลี ่ ยนเรี ยนรู้ พั ฒนางานด้ านวิ ชาการและสร้ างสรรค์ก ิจกรรม
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจพร ต่ ำคำดี (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่งเสริมให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และมีการปฏิบัตติ ามแผนที่วางไว้ มีกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผลการใช้แผนจัดประสบการณ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
6. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำหรั บแนวทางในการพัฒ นาการบริ หารจั ดการศูน ย์ พั ฒนาเด็ กเล็ก ตามมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีแนวคิดในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
โดยยึดหลัก PDCA ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารงานทั่วไป เสริมสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบ
ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา คำวังสืบ
(2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ควรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกับชุมชน สถานศึกษาทุกสังกัด หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ตำบล อำเภอ หรือจังหวั ด และสร้างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พ (PLC) เพื่อร่ วมพัฒนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคลากรควร ร่วมดูแล สำรวจ ตรวจสอบ สภาพอาคารสถานที่ และปรับปรุง พัฒนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน
รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน และผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนา
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ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ และสร้างแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่วมกำหนด
มาตรการป้องกันโรคติดต่อ และมีมาตรการป้องกันอันตราย
3. มาตรฐานด้านบุคลากร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม
ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัตงิ าน และการให้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ควรพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ สร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่าง ชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน
ในทุกมิติ
5. มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ออกแบบแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
และสามารถพัฒนาเด็กเล็กอย่างรอบด้านและสมวัย
6. มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก คื อ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ควรส่งเสริมการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป รวมถึงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ และทำการแต่ ง ตั ้ ง เจ้ า หน้ า ที ่ ต รวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานด้ า นงบประมาณให้ เป็ น ไป
อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา
ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการวิจัย
ครั้งนี้ดว้ ยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุ ณผู ้ เชี่ ยวชาญทุ กท่านที่กรุณาเสี ยสละเวลาอันมี ค่าเพื่ อเป็นผู้ เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้สมบูรณ์
และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลละจัดส่งคืน
ให้ผู้วจิ ัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ จนทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ทั ้ งปวง และคอยให้ คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอด เหนือสิ ่ งอื่ นใด ขอกราบขอบพระคุ ณบิดา มารดา
ที่สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
SCHOOL MANAGEMENT APPLYING GOOD GOVERNANCE OF OPPORTUNITY
EXPANDING SCHOOL, LAMPANG PROVINCE UNDER THE OFFICE OF LAMPANG
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3
จิตต์พิชชา จริยา1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Jidphidcha Jariya1* and Sunthon Khlai-um2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แ ก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ผู้วิจัยทำการประมาณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 155 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67- 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test independent)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง ใช้วิธี
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
จากผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก ทั้ง
10 หลัก สูงสุดได้แก่ ด้านหลักความเสมอภาค รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรมและจริยธรรม, หลักนิตธิ รรม, หลัก
ความเปิดเผยและโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ, หลักการกระจายอำนาจ, หลักภารรับผิดชอบ
และสามารถตรวจสอบได้, หลักการตอบสนอง, หลักประสิทธิผล, ส่วนหลักที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ หลักประสิทธิภาพ
ตามลำดับ
2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

2

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

1

Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000

2

School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ หลักความ
เปิดเผยและโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่ งเน้น
ฉันทามติ และหลักคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนการเปรียบเทียบจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ทั้งภาพรวมและ
รายหลักทุกหลัก ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

Abstract
The purposes of this research were 1 ) , To Study school management applying good governance of
opportunity expanding school, Lampang province under the office of Lampang Primary Educational Service Area
3. 2) Compare school management applying good governance of opportunity expanding school, Lampang province
under the office of Lampang Primary Educational Service Area 3 by classifying educational background and work
experience. the sample in this research consisted of 155 people by using Krejcie and Morgan sampling method.
the participates were the directors and teachers in the educational opportunity expansion schools, lampang primary
educational service area office 3 . The tools used in this research are 5 level of questionnaire. Theindex of
conformance is 0.67-1.00, and the confidence is 0.98. The statistics is used to analyze data and to find the
difference were percentage, mean, standard deviation. T-test independent and one-way analysis of variance
(ANOVA) and using the Scheffe 'method of analyzing pairs of means to see if there is a difference.
The results of this study were as follows
1. School management applying good governance of opportunity expanding school was high level . The
ten aspects with the highest and lowest mean were equity, morality and ethics, rule of law, transprancy ,
participation and consensus oriented, decentralization, accountabilit, responsiveness, effectiveness and efficiency.
2. To school management applying good governance of opportunity expanding school, Lampang province
under the office of Lampang Primary Educational Service Area 3 by classifying Educational Background, Efficiency,
Effectiveness, Responsiveness, Accountability, Transparency, Rule of Law, Equit, Decentralization, Participation
and Consensus oriented and Morality and Ethics. The result has no significantly difference the part of overview
which is inconsistent with the hypothesis.The Comparisons that was classified the work experience were found
that both overview and all aspects. There was no significant difference. Including overview and details on all
aspects which is inconsistent with the hypothesis.
Keywords: School governance based on good governance

บทนำ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสสังคมโลก ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการ เปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษา ให้พร้อมรับและ
ปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก แนวคิดที่ได้ รับความสนใจในปัจจุบัน ไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหาร นัน้ ก็คือแนวคิดธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มสิทธิ
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เสรีภาพของการตรวจสอบการ ทำงานของภาครัฐและองค์การภาคเอกชน มุ่งให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงาน
ลดการควบคุม ให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิ
บาล โดยมี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ยังมีความสอดคล้อง
กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การ
ป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิ บาล) อีกด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่
กล่าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ดำเนินเนินงานไปในลักษณะที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูประบบราชการไทย โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนิน งานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่ วนรวมเป็น สำคัญ และลดโอกาสที่ จะเกิด การทุ จริต และประพฤติม ิ ชอบในหน่ว ยงาน ส่ ง ผลให้
หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการเข้าร่วมงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เมื่อปีงบประมาณ 2562 นั้น พบว่า
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้คะแนน 74.27 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานอยู่ใน ระดับ C (fair) ทำให้มี แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, 2562)
ผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความราบรื่น และสำเร็จลุล่วงตามเป้า หมาย ผู้บริหารหรือผู้นำ จะต้องเป็นผู้ที่ม ีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและพยายามทำตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของผู้บริหารย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
บริหารงานรวมทั้งประสบการณ์และทักษะการบริหารงานโดยชักนำบุคคลในองค์การให้มีความตั้งใจในการทำงานให้
ประสบความสำเร็จ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันตัดสินใจ ซึ่งต้องประยุกต์ใช้
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย (2555, หน้า 19) จึงให้ความสำคัญ กับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้
จาก กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในแต่ละปี โดยให้
ความสำคัญเรื่องความโปร่งใสของการปฏิบัติ ราชการ ความมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการสร้างมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ที่สอดคล้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักของธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้มคี วามรู้ความเข้าใจถึง หลักธรรมาภิบ าล
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และนำมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหลักการดังกล่าว ได้แก่ 10 องค์ประกอบหลักที่สำคัญ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพบริบทของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิท ธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผยและโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการ
กระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ หลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ประสบความสำเร็จ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
ประสบการณ์ในการทำงาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 6-10 ปี
3. มากกว่า 10 ปีข้นึ ไป

ตัวแปรตาม
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล
ของสำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ. 2555
1. หลักประสิทธิภาพ 2. หลักประสิทธิผล
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้
5. หลักความเปิดเผยและโปร่งใส
6. หลักนิตธิ รรม 7. หลักความเสมอภาค
8. หลักการกระจายอำนาจ
9. หลักการมีส่วนร่วมและการมุง่ เน้นฉันทามติ
10. หลักคุณธรรมและจริยธรรม
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สมมติฐานการวิจัย
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาตาม 10 หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รวม จำนวน 12 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหาร 60 คน
ครูผู้สอน 192 คน รวมประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ จำนวน 252 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2563 โดยการกำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557,
หน้า 49) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 155 คน และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ, ตำแหน่ง, ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิด เห็ นของผู ้ บริ หารสถานศึ กษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับการบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจำนวน
59 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดระดับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert (1961)
การสร้างเครื่องมือการวิจัย
1. ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ บทความและรายงานวิ จั ย แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
2. นำแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บคำแนะนำแก้ ไ ขจากอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาการวิ จั ย ไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ ำนวน 3
ท่าน ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้อ หา (Content Validity)
3. นำผลการตรวจสอบของผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า น มาคำนวณหาค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ
คำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อ ง 0.5 ขึ้นไป จำนวน 59 ข้อ
4. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ได้ ค่ า เฉลี่ ย ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ตามเกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ใ นการขอเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผู้ ส อน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็ บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัว อย่าง จำนวน 155 ฉบับ ด้วยตัวเอง
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3. ผู้ วิ จั ย เก็ บ แบบสอบถามมาได้ ทั้ ง หมด จำนวน 155 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทั้งหมด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้ว ยโปรแกรมสำเร็จรู ปทางสถิติต่ อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ต ิ ที ่ ใ ช้ ใ นการหาค่ า ความตรงเชิ ง เนื ้ อ หา ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งคำถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
2. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์ แ อลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติพ้ืนฐาน
3.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
4. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
และในแต่ละด้ านจำแนกตามวุ ฒิการศึก ษา และประสบการณ์ ใ นทำงาน โดยการทดสอบ (t-test) และ(F-test)
โดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way ANOVA) และทำการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึก ษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 หลักประสิทธิภาพ
2 หลักประสิทธิผล
3 หลักการตอบสนอง
4 หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้
5 หลักความเปิดเผยและโปร่งใส
6 หลักนิตธิ รรม
7 หลักความเสมอภาค
8 หลักการกระจายอำนาจ
9 หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ
10 หลักคุณธรรมและจริยธรรม
รวมเฉลี่ย
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n=155
S.D.
x̅
4.24
0.55
4.27
0.58
4.29
0.60
4.31
0.59
4.40
0.60
4.43
0.58
4.49
0.56
4.36
0.56
4.36
0.57
4.45
0.61
4.35
0.52

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 1 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก คือ (x̅ = 4.35) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก สูงสุดได้แก่ ด้านหลักความเสมอภาค (x̅ = 4.49) ระดับมาก รองลงมา ได้แก่
ด้านหลักคุณธรรมและจริยธรรม (x̅= 4.45) ระดับมาก และน้อยที่สุด ด้านหลักประสิทธิภาพ (x̅ = 4.24) ระดับมาก
2.1 จากผลศึกษาการเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดย
ภาพรวม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
วุฒิการศึกษา

การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1
2
3

หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิผล
หลักการตอบสนอง

(n=102)
(n=53)
S.D.
S.D.
x̅
x̅
4.20 0.54 4.32 0.58
4.21 0.58 4.38 0.56
4.25 0.59 4.36 0.61

4

หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้

4.24

0.58

4.44

0.58

5
6
7
8
9
10

หลักความเปิดเผยและโปร่งใส
หลักนิตธิ รรม
หลักความเสมอภาค
หลักการกระจายอำนาจ
หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
รวม

4.36
4.39
4.45
4.33
4.31
4.42
4.31

0.59
0.59
0.57
0.55
0.57
0.63
0.51

4.47
4.49
4.58
4.41
4.46
4.51
4.44

0.63
0.57
0.52
0.59
0.57
0.57
0.52

t

-1.35
-1.78
-1.07
2.02*
-1.01
-0.98
-1.40
-0.76
-1.61
-0.88
-1.50

Sig
(2tailed)
0.18
0.08
0.29
0.04
0.31
0.33
0.16
0.45
0.11
0.38
0.14

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า แตกต่างกัน คือ ด้านหลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนที่เหลือ ไม่แตกต่างกัน
2.2 จากผลศึกษาการเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดย
ภาพรวม จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 หลักประสิทธิภาพ

2 หลักประสิทธิผล

3 หลักการตอบสนอง

4 หลักภาระรับผิดชอบและสามารถ
ตรวจสอบได้
5 หลักความเปิดเผยและโปร่งใส

6 หลักนิตธิ รรม

7 หลักความเสมอภาค

8 หลักการกระจายอำนาจ

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

0.72

2.00

0.36

1.18

0.31

ภายในกลุ่ม

46.23

152.00

0.30

รวม

46.95

154.00

ระหว่างกลุ่ม

0.20

2.00

0.10

0.30

0.74

ภายในกลุ่ม

51.40

152.00

0.34

รวม

51.60

154.00

ระหว่างกลุ่ม

0.12

2.00

0.06

0.16

0.85

ภายในกลุ่ม

54.46

152.00

0.36

รวม

54.58

154.00

ระหว่างกลุ่ม

0.26

2.00

0.13

0.38

0.69

ภายในกลุ่ม

52.48

152.00

0.35

รวม

52.74

154.00

ระหว่างกลุ่ม

0.44

2.00

0.22

0.60

0.55

ภายในกลุ่ม

55.72

152.00

0.37

รวม

56.16

154.00

ระหว่างกลุ่ม

0.73

2.00

0.36

1.08

0.34

ภายในกลุ่ม

51.20

152.00

0.34

รวม

51.93

154.00

ระหว่างกลุ่ม

0.95

2.00

0.47

1.53

0.22

ภายในกลุ่ม

47.08

152.00

0.31

รวม

48.02

154.00

ระหว่างกลุ่ม

0.28

2.00

0.14

0.44

0.64

ภายในกลุ่ม

48.22

152.00

0.32

รวม

48.50

154.00
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การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

SS

df

MS

F

Sig.

0.42

2.00

0.21

0.63

0.53

ภายในกลุ่ม

49.90

152.00

0.33

รวม

50.31

154.00

ระหว่างกลุม่

0.98

2.00

0.49

1.31

0.27

ภายในกลุ่ม

56.68

152.00

0.37

รวม

57.65

154.00

ระหว่างกลุม่

0.36

2.00

0.18

0.67

0.52

ภายในกลุ่ม

41.05

152.00

0.27

รวม

41.41

154.00

9 หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ ระหว่างกลุม่

10 หลักคุณธรรมและจริยธรรม

ภาพรวม

จากตาราง 3 พบว่า โดยภาพรวม ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ในทุกหลัก

สรุปและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษาศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
สามารถอภิปรายผลเป็นรายหลัก ดังนี้
1.1 หลักประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ลดภาระค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานจนเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การบ ริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบว่า หลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก
1.2 หลักประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนด
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ วางเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัตงิ านอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ติดตามและ
ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้ดีข้นึ อย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง
(2560) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิ ผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า หลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก
1.3 หลักการตอบสนอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำกับ
ดูแลให้งานเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด อีกทัง้ ยังมีการบริการที่มีคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้วางใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภา
พรรณ ยวนมาลัย (2561) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษ า
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
โดยภาพรวมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก
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1.4 หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการตรวจสอบการทำงาน และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาพรรณ ยวนมาลัย (2561) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก
1.5 หลักความเปิดเผยและโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัตงิ านตรงไปตรงมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560)
ที่ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า หลักความเปิดเผยและโปร่งใส อยู่ในระดับมาก
1.6 หลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษานำหลักกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมา ปฏิบัตงิ านอย่างเคร่งครัด ปฏิบัตงิ านด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล
พรรณ พึ่งด้วง (2560) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า หลักนิตธิ รรม อยู่ในระดับมาก
1.7 หลักความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าถึงการรับบริการ อย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ
พึ่งด้วง (2560) ได้ศึกษา เรื่อง บริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก
1.8 หลักการกระจายอำนาจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร้างการทำงานของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มอบอำนาจให้หั วหน้าฝ่าย ใน
การดำเนินงาน ให้ฝ่ายต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพรรณ ยวนมาลัย(2561) ได้
ศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 3 ผลการวิจ ัย พบว่า โดยภาพรวมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก หลักการกระจายอำนาจ อยู่ในระดับมาก
1.9 หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ ร่วมเสนอปัญหา ร่วมคิดวิเคราะห์รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตรวจสอบ ผลการ
ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพรรณ ยวนมาลัย(2561) ได้
ศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก
1.10 หลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัตงิ านตามหน้าที่อย่างมีศลี ธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในค่านิยมหลักตาม
มาตรฐานจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มี
จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพรรณ ยวนมาลัย(2561) ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริ หารสถานศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 3 ผลการวิจ ัย พบว่า โดยภาพรวมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก หลักคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการทำงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1. จากผลการเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
2.1.1 วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้าน หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อ สาธารณชน เป็นไป
ตามสมมติฐานงานวิจัยที่ได้ตงั้ ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ จุฑามาส นาคปฐม (2559) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหาร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ จำแนกตามวุฒิการศึกษา หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบมีความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
2.1.2 วุฒกิ ารศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ดังนี้
1) จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า หลักประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหาร
สถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐาน ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระยอง และตราด
ผลการวิจัยพบว่า หลักประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2) จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า หลักประสิทธิผล มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนีอ้ าจเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ วางเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ติดตามและประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า หลักประสิทธิผล มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน
3) จากผลการเปรี ย บเที ย บวุ ฒ ิ การศึ กษา พบว่ า หลั ก การตอบสนอง มี ค วามคิ ด เห็น ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ งานเสร็จตามกำหนดการ สร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผลการวิจัย พบว่า ด้านหลักการตอบสนอง
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4) จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า หลักความเปิดเผยและโปร่งใส มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสาร และมีการช่องทางการสื่อสารที่ติดต่อได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (ศรี
เมือง) (2558) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนั ก
การศึกษาสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า หลักความเปิดเผยและโปร่งใส มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
5) จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า หลักนิติธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติอ ย่างเคร่งครัด ด้วย
ความเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส นาคปฐม (2559) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ด้านหลักนิติธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
6) จากผลการเปรียบเทีย บวุฒ ิการศึก ษา พบว่า หลักความเสมอภาค มีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าถึงการรับ
บริการ อย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า หลักความเสมอภาค มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
7) จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า หลักการกระจายอำนาจ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า
หลักการกระจายอำนาจ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
8) จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ ร่วมเสนอปัญหา ร่วมคิด
วิเคราะห์รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตรวจสอบ ผลการปฏิบัตงิ าน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ธวัชชัย นิลประดับ และคณะ (2559) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารในทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
9) จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า หลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักตามมาตรฐานจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า
หลักคุณธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2. จากผลการเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาจำแนก
ตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายหลักทุกหลัก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตงั้ ไว้ ดังนี้
2.2.1 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อ
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ความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผลการวิ จัยพบว่า หลัก
ประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.2 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักประสิทธิผล มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ วางเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ มีมาตรฐาน ติดตามและประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า ด้านหลักประสิทธิผล มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน
2.2.3 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักการตอบสนอง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ งานเสร็จตามกำหนดการ สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผลการวิจัย พบว่า หลักการตอบสนอง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.4 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการ
ตรวจสอบการทำงาน และมีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ต่อสาธารณชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง)(2558) ได้ศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาสำนักงานเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร พบว่า หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.5 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักความเปิดเผยและโปร่งใส มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสาร และมีการ
ช่องทางการสื่อสารที่ติดต่อได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า หลักความ
เปิดเผยและโปร่งใส มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.6 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักนิติธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารมีการใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยพระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง)(2558) ได้ศึกษาการบริห ารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า หลักนิตธิ รรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.7 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักความเสมอภาค มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าถึงการรับบริการ อย่างเท่าเทียม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย นิลประดับ และคณะ (2559) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารในทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
หลักความเสมอภาค มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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2.2.8 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักการกระจายอำนาจ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมี การกระจายความรับผิดชอบและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า หลักการกระจายอำนาจ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน
2.2.9 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ ร่วมเสนอปัญหา ร่วมคิดวิเคราะห์รับฟังความ
คิดเห็น ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ธวัชชัย นิลประดับ และคณะ (2559) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะ
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้น
ฉันทามติ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.10 จากผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในค่านิยมหลักตาม
มาตรฐานจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มี
จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัตงิ าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นรมน ขันตี (2561) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า ด้านหลักคุณธรรม ไม่
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ลดภาระค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการลดขั้นตอนหรือยกเลิก
ขั้นตอนที่ไม่มีความจำเป็นและระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านเพื่อเพิ่มความสะดวกให้การดำเนินงานเกิดความราบรื่น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองครั้งนี้สำเร็จลุลวงได้ด้วยผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีย่ิงจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้กรุณาสละเวลา ให้ความรู้ คำแนะนำปรึกษา ข้อคิดเห็น
ที่ดี และแนะนำแนวทางการศึกษา ตลอดตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายถาวร เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา และนาย
มนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวย
ความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมี
จากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ขอของพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3
THE RELETIONSHIP BETWEEN BEHAVIORAL LEADERSHIP OT SCHOOL
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน
จำนวน 252 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 60 คน และครูผู้สอน จำนวน 192 คน จำนวน 12 โรงเรียน ทำการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง 1.00 และค่า
ความเชื่อมั่น .98 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
จากผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงพฤติก รรมของผู้ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด สูงสุ ดได้แก่ ด้านผู้นำแบบทำงานเป็นทีม อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้นำแบบมุ่งคนสูง อยู่ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุดด้านผู้นำแบบมุ่งคนต่ำ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดได้แก่ ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และน้อย
ที่สุด ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก 3) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิง
1
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พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในภาพรวมทุกด้าน
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู ไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม, แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

Abstract
The objectives of this research are 1) to study the level of the behavioral leadership of school
administrators schools expand educational opportunities under Lampang primary education service area office 3,
2) to study the level of the motive for the performance of teachers schools expand educational opportunities under
Lampang primary education service area office 3 and 3) to study the relationship between the behavioral
leadership of school administrators the motive for the performance of teachers schools expand educational
opportunities under Lampang primary education service area office 3. The sample consisted of 252 teacher
administrators, divided into 60 administrators and 192 teachers in 12 schools, simple randomization. The instrument
used was a 5-level estimation scale questionnaire with consistency value of 1.00 and confidence factor. 98, the
statistic of data analysis consists of percentage, average (mean), standard deviation and Pearson's coefficient
analysis.
The results of research find that 1) the level of the behavioral leadership of school administrators schools
expand educational opportunities under Lampang primary education service area office 3 is in good level
considering it was found that; the behavioral leadership of school administrators schools at the highest level,
including the leadership as a team is in good level, followed by the leader-oriented is in good level and the least
is the leader is aimed at low people , 2) the level of the motive for the performance of teachers schools expand
educational opportunities under Lampang primary education service area office 3 is in good level considering it
was found that; the motive for the performance of teachers schools at the highest level, including the nature of
the work performed is in good level, followed by the success of the operation is in good level and the least is the
advancement in the career and 3) The study of the relationship between the behavioral leadership of school
administrators the motive for the performance of teachers schools expand educational opportunities under Lampang
primary education service area office 3 that; the level of the behavioral leadership of school administrators schools
expand educational opportunities under Lampang primary education service area office 3 In all aspects There is
no positive correlation with the motive for the performance of teachers schools not statistically significant.
Keywords: Behavioral Leadership, Performance Incentives
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บทนำ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ 3 อำเภอ
ประกอบด้วย อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวั งเหนือ และอำเภอเมืองปาน มีจำนวนทั้งหมด 92 โรงเรียน โดยดำเนินงานตาม
กรอบการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งแบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น 6 กลุ่ม 1
หน่วย 1 ศูนย์ ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจั ด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจั ดการศึก ษา กลุ่มบริหารงานการเงิน และสิ นทรัพ ย์ หน่ว ย
ตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ซึ่งการบริหารงานให้ดีและมีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องใช้ความสามารถ เทคนิควิธีการและขั้นตอนกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการบริหารงานและดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาเพื่อปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมที่จะทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการพัฒนา ให้โรงเรียนประสบความเจริญก้าวหน้า แต่จากสภาพการบริหารงานของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3 ยังพบว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาโรงเรียนยังมีส่วนน้อยที่ครอบคลุมถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยในแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 มีการจัดทำโครงการเพื่อเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ของ
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ โดยยังมิได้มุ่งเน้น ให้ความสำคัญที่โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยตรง ซึ่งเป็นกลไกในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตกิ ารและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผล
การพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน
การศึกษาเป็ นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแนวทางในการสร้างความ เจริญก้าวหน้า
ให้กับสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด ทักษะทั้งทางด้าน การใช้ชีวิต
และด้านอาชีพ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการจัดการศึกษา เพื่อพัฒ นาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข (อริญชญา วงศ์ใหญ่ , 2558) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็น
แนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู พื้นฐานของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ใหแกกลุ มนักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษาได้มโี อกาสศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใชชื่อวาโครงการนําร
องขยายการศึกษาภาคบังคับและปจจุบันเรียกว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติได้ดำเนินการในปการศึกษา 2533 เป็นต้น
มา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือรณรงค์ ให้เด็กที่เรียนจบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ (จรัญ แสงบุญ, 2552)กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดระเบียบวาด้วยการ
ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเพียงพอ กับประชากรวัยเรียนได้อย่าง
เหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม คุ มคา ประหยัดงบประมาณ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจากองค
ประกอบตาง ๆ คือ สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร
สถานที่เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนที่จะเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 1 ไม่นอ้ ยกว่า 40 คน มีครูที่มีคุณวุฒิความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถ ในการจดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีครูเพียงพอในกลุ มสาระการเรียนรู หลักและมีศักยภาพ พร้อมที่จะรองรับ
การจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร (จรัญ แสงบุญ, 2552)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่การบริหารและจัดการ การศึกษาของรัฐ การบริหารและ
จัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงการบริหาร และจัดการศึกษาของเอกชน และในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ คือ
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553. อ้างใน สนอง ศิริกุลวัฒนา และสุวิชัย ศิริกุลวัฒนา) โดยมีอำนาจการบริหารและจัด
การศึกษาทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง, 2014)
ภาวะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การบริหารจัดการต่างๆในองค์การสำเร็จลุล่วงไปได้ และเกิดประสิทธิผล
ในการบริหารงานซึ่งเป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่สำคัญสูงสุดของการบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์นอ้ ยและไม่มีความรู้เรื่องการบริหาร มักจะใช้
สามัญสำนึกในการกระทำหรือการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ ทำให้ประโยชน์ที่ได้รับมีจำกัด
ถึงแม้ว่าเชาว์ปัญญาแต่เดิมและประสบการณ์การที่มีจะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของการบริหารก็ตาม (จันทรานี
สงวนนาม, 2553) แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้นำ ซึ่งผู้นำจะเป็น
บุคคลที่ผูกพันกลุ่มเข้าด้วยกัน และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถสูงสุดเพื่อสร้างผลงานได้เต็มที่ ผู้นำจะ
รับผิดชอบการทำงานต่างๆจนประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
สติปัญญาดีและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วพอสมควรที่จะบริหารงานขององค์ก ารให้สำเร็จ ผู้นำที่ดีจะต้อง
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งถือได้ว่าผู้นำเป็นปัจจัย
สำคัญแห่งความสำเร็จขององค์การประการหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารองค์การให้เป็ น
มืออาชีพเพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่ตนเองสูงสุด เพราะจะเป็นการสร้างความแกร่งให้แก่องค์การ
นำองค์การสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ในทางตรงข้าม หากองค์การใดก็ตามมีผู้บริหารที่ด้อยคุณภาพ ย่อมทำลาย
ขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่ผลผลิตที่ต่ำลงและดำเนินผลงานที่ล้มเหลว (อรพรรณ เทียนคันฉัตร,
2560)บุคคลสำคัญในการดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาคน คือ ครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้นักเรียนและ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ซึ่ง
การที่ครูจะปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง ทุ่มเททำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและดึงศักยภาพตนเองออกมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการทำงาน (อรพรรณ เทียนคันฉัตร, 2560) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถทำงานไปได้ด้วยดีเพียงใดหรือไม่ ระดับ
แรงจูงใจของบุคคลในการปฏิบัติงานย่อมมีผลกระทบต่องานของบุคคลในองค์การ แม้ว่าแรงจูงใจจะมีลักษณะเป็น
นามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ก็สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ในองค์การ คนที่มีแรงจูงใจสูงก็จะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อ
ภารกิจหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะร่วมมือปฏิบัตงิ านร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ตรงกันข้ามกับบุคคลที่แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานต่ำหรือแรงจูงใจเสียก็จะเป็นบุคคล
ที่มีพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่ดี กระด้างกระเดื่องต่อการปกครองบังคับบัญชา เกิดความท้อแท้หรือหมดกำลังใจ
-Proceedings-

210
ที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน และมีความรู้สึกไม่ชอบงานที่ทำ พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การขาดความกระตือรือร้น
เฉื่อยชา การมาทำงานช้า การเลิกงานก่อนเวลา การลากิจ ลาป่วยอยู่เป็นประจำ รวมทั้งการพยายามหาหนทาง
โยกย้ายเพื่อไปหาการทำงานในตำแหน่งอื่น อัตราการเข้าออกจากที่ทำงานเดิมบ่อย ๆ ของบุคคลในองค์การย่อม
แสดงให้เห็นถึงว่าสภาพแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การอยู่ในระดับต่ำต้องการได้การแก้ไข
อย่างเร่งด่วนจากผู้ใต้บังคับบัญชา (พนมวัน ชุ่มใจ, 2559: 3) การทราบถึงกลไกของพฤติกรรมและวิธีจูงใจย่ อม
เท่ากับทำให้ผู้บริหารในฐานะผู ้นำ สามารถชักจูง กำกับหรือผลักดันให้พฤติก รรมในการทำงานเป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (อรพรรณ เทียนคันฉัตร, 2560) จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นพบปัญหาเกี่ยวกับครู เช่น
ครูมีภาระงานมากและหลากหลาย ปัญหาหนี้สินของครู การผลิตครูและการบรรจุครูไม่สัมพันธ์กัน ครูมีความพึง
พอใจในการทำงานต่ำ กล่าวคือ มีบัณฑิตใหม่ระดับปริญญาตรีมากกว่าความต้องการในภาพรวมแต่ไม่ เพียงพอใน
สาขาที่ขาดแคลน การคืนอัตรากำลังทดแทนเกษียณอายุ ครูเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตเกษียณก่อน
กำหนดซึ่งครูส่วนหนึ่งต้องการนำเงินไปชำระหนี้ ครูมีภาระค่าใช้จ่ายมากจึงต้องหารายได้พิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่ของครู จากการสำรวจพบว่าครูจำนวนมากเป็นหนี้ และภาวะหนี้สนิ นีส้ ่งผลให้ครูขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ทำให้ครูไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ครูประจำการในโรงเรียนที่ขาด
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และขาดงบประมาณผลิตสื่อต้องสละเงินเดือนบางส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
และซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนครูขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ยุทธการ ศิรดากุล ,
2558, น. 1-2) ดังนั้น หากครูขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ขาดการยอมรับนับถือ
และการได้รับผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสมแล้ว ก็จะส่ งผลต่อแรงจูงใจในการกฏิบัติหน้าที่และส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาอีกด้วย (อรพรรณ เทียนคันฉัตร, 2560)
ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสั มพัน ธ์ ระหว่า งภาวะผู ้นำเชิงพฤติกรรมของผู ้บริหารสถานศึ ก ษา
กับแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริมพฤติกรรม
การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
8’

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู ้ น ำเชิ ง พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
8’

สมมุติฐาน
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
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กรอบแนวคิดสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรที่ศกึ ษา

ตัวแปรที่ศกึ ษา

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู
- พฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งผลผลิต
- ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านการยอมรับนับถือ
- ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ด้านความสำเร็จในการปฏิบัตงิ าน

- พฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งคนสูง
- พฤติกรรมผู้นำแบบมุง่ คนต่ำมุ่งงานต่ำ
- พฤติกรรมผู้นำแบบสายกลาง
- พฤติกรรมผู้นำแบบทำงานเป็นทีม

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร ครู ผ ู ้ ส อน โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 60
คน และครูผู้สอน จำนวน 192 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 252 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาจากแนวคิด
ของ เบรคและมูตัน 5 ด้าน
ตอนที ่ 3 แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บแรงจูง ใจในการปฏิ บั ต ิ ง านของครู จากแนวคิ ด ของ เฮอร์ เบิ ก 5 ด้ า น
มี ล ั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ (Rating Scales) จากผลการวิ เคราะห์ ข ้ อ คำถามได้ ค ่ าดั ชนี
ความสอดคล้องเท่า กับ (IOC: Index of Item Objective Congruence) 1.00 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202
- 203) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามจำนวน 252 ชุด และได้กลับคืนมา 252
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple Correlation) แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product–Moment Correlation Coefficient) ไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านผู้นำแบบมุ่งผลผลิต
ด้านผู้นำแบบมุ่งคนสูง
ด้านผู้นำแบบมุ่งคนต่ำ
ด้านผู้นำแบบสายกลาง
ด้านผู้นำแบบทำงานเป็นทีม
รวมเฉลี่ย

n = 252
𝑥
4.45
4.58
2.79
4.19
4.71
4.15

ระดับ
S.D.
0.46
0.34
0.79
0.57
0.33
0.32

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.15) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงสุดได้แก่ ด้านผู้นำแบบทำงานเป็นทีม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.71) รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้นำแบบมุ่งคนสูง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.58) รองลงมา ได้แก่
ด้านผู้นำแบบมุ่งผลผลิต อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.45) รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้นำแบบสายกลาง อยู่ในระดับมาก
(𝑥 = 4.19) และน้อยที่สุดด้านผู้นำแบบมุ่งคนต่ำ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 2.79) ตามลำดับ
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2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
n = 252
ระดับ
S.D.
𝑥
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4.26
0.49
มาก
2. ด้านความรับผิดชอบ
4.17
0.48
มาก
3. ด้านการยอมรับนับถือ
4.04
0.51
มาก
4. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3.89
0.77
มาก
5. ด้านความสำเร็จในการปฏิบัตงิ าน
4.23
0.46
มาก
รวมเฉลี่ย
4.12
0.42
มาก
จากตาราง 9 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยภาพรวม โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.12) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า มีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก สูงสุดได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (𝑥 =
4.26) รองลงมา ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.23) รองลงมา ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.17) รองลงมา ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.04) และน้อย
ที่สุดด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.89) ตามลำดับ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู
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ตาราง 3 แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น ำเชิ ง พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา (X)
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งผลผลิต (X1)
ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งคนสูง (X2)
ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งคนต่ำมุ่งงานต่ำ (X3)
ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบสายกลาง (X4)
ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบทำงานเป็นทีม (X5)
รวมเฉลี่ย

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา (Y)
Pearson Correlation (r) ระดับความสัมพันธ์
.11
ไม่มคี วามสัมพันธ์
.03
ไม่มคี วามสัมพันธ์
.06
ไม่มคี วามสัมพันธ์
.06
ไม่มคี วามสัมพันธ์
.01
ไม่มคี วามสัมพันธ์
.10
ไม่มีความสัมพันธ์

จากตาราง 15 พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 โดยรวมเฉลี่ยไม่มีความสัมพันธ์กัน (r=.10) ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งผลผลิต (X1) ด้านพฤติกรรม
ผู้นำแบบมุ่งคนสูง (X2) ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งคนต่ำมุ่งงานต่ำ (X3) ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบสายกลาง (X4)
และด้านพฤติกรรมผู้นำแบบทำงานเป็นทีม (X5) ไม่มคี วามสัมพันธ์กัน ไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้นำแบบทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมที่ควรมีรองลงมา
ได้แก่ ด้านผู้นำแบบมุ่งคนสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านผู้นำแบบมุ่งผลผลิต ด้านผู้นำแบบสายกลาง และภาวะ
ผู้นำเชิงพฤติกรรมด้านผู้นำแบบมุ่งคนต่ำมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด
2. แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยภาพรวม โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีภาวะผู้นำ
เชิงพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก สูงสุดได้แก่ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ
ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ทุกด้าน
โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (r=.10) ไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติ

อธิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ผู้วิจัยได้มปี ระเด็นสำคัญที่สามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากการศึ กษาพบว่ า ภาวะผู ้น ำเชิ ง พฤติ ก รรมของผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 โดยรวมเ ฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู ้ น ำเชิ ง พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ด้านผู้นำแบบทำงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานมีส่วนร่วมในการทำงาน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถออกความ
คิดเห็นได้ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็น หรือแนวคิดของผู้ร่วมงานทุกคน สามารถที่จะหลอมรวมความคิดเห็น
ของทุกคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ มีการประชุมปรึกษาหารือหรือวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันทุกคนทุ กครั้ง
ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ แสงสุริยา ศรีพูน และ วรพล คลองเชิงศร (2563) ได้ศึกษาหัวข้อ การศึกษาภาวะผู นําเชิงพฤติกรรมของผู
บริหารสถานศึก ษาที่ ส งผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรในสถานศึก ษาสังกั ดสํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ด้านผู้นำแบบทำงาน
เป็นทีม โดยรวมอยูในระดับมาก
2. จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา สั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จากการศึกษา พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาลำปาง
เขต 3 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่ครูได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ เป็นที่สนใจและถนัด เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ งานที่ปฏิบัติต้องพัฒนาความรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ซึ่งทำให้เกิดความพอใจในการปฏิ บัติงาน และทำให้ครูเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น งานวิชาการ
งานกิจกรรมนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และงาน พิเศษที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบัติเหมาะสมกับที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการให้สอดคล้องกับ หลักสูต ร ประกอบด้วย
งานต่าง ๆ เช่น การวางแผนเตรียมการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเอกสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2557) ได้ศึกษาหัวข้อ แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุ รี-ตราด) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก
3. จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 โดยรวมรายด้านไม่มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใช้อทิ ธิพลต่อผู้อ่นื ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอำนวยการให้งานดำเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่มีแรงกระตุ้นหรือแรงที่ผลักดันภายในให้เกิดความต้องการหรือความปรารถนาในการ
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ปฏิบัติงานของครู อันเป็นผลมาจากได้รับปัจจัยต่าง ๆ เป็นการตอบแทนเพื่อตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติ
ทั้งที่เป็นความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรณสรณ์
นรดี (2563) ได้ศึกษาหัวข้อ ความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจใน
การปฏิบัตงิ านของครูในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกเพชรดองกำเม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจใ นการ
ปฏิบัตงิ านของครู มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 ด้านผู้นำแบบมุ่งคนต่ำ ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารปล่อยให้ครูตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัตงิ าน
1.2 ด้านการยอมรั บนั บถือ ผู้บริหารควรส่ง เสริมให้ การยกย่อ ง และคำชมอยู่เสมอๆ ทั้งต่อ หน้ า
และลับหลังผู้อ่นื
1.3 ด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที ่ ก ารงาน ผู ้ บริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารประเมิ น ความสามารถ
ในส่วนรวม และโอกาสในเลื่อนตำแหน่งก่อนเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ
1.4 ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ
ได้ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหาร กับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
1.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
1.3 ควรมี การศึ กษารู ปแบบการพั ฒนารู ปแบบภาวะผู ้ นำเชิ งพฤติ กรรมของผู ้ บริ หารสถานศึ กษา
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้น คว้ า ความสัมพันธ์ร ะหว่ างภาวะผู้ นำเชิ งพฤติ ก รรมของผู ้บ ริห ารสถานศึ ก ษากั บ
แรงจู งใจในการปฏิ บ ั ต ิ งานของครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ลำปาง เขต 3 ฉบับนี้สำเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
คล้ายอ่ำ อาจารย์ ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
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ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นีด้ ้วย
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดรสันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
นายถาวร เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง
เขต 3 นายจักรวาล เขียวดีเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาวิ ทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษา ลำปาง เขต 3 ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย จนทำให้แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์ และมีคุณค่ายิ่ง
ขอขอบพระคุ ณ ผู้อำนวยการโรงเรี ยนและคณะครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และให้ความค วาม
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และจัดเก็บข้อมูล
ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อบุพการี ครอบครัว ครูอาจารย์ ที่ให้กำลังใจ อบรมสั่งสอนให้คำแนะนำ
และช่วยเหลือมาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์อัน พึ งมีจ ากการศึ กษาค้น คว้ าฉบั บนี ้ คณะผู ้จั ดทำขอมอบเป็นเครื่อ งบู ช า
พระคุณบิดา มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนศิษย์ประสบความสำเร็จใน
วันนี้ ตลอดจน ทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
8’

-Proceedings-

218

เอกสารอ้างอิง
จรัญ แสงบุญ (2552). การจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่,วิทยานิพนธ์, คม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่.
พนมวัน ชุ่มใจ (2559). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่
อำเภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ัน ธ์ . วิ ทยานิ พ นธ์ , รป.ม.,มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ
เจ้าพระยา,ประจวบคีรีขันธ์.
ยุทธการ ศิรดากุล (2558). สภาวะคุณภาพชีวิตในการทำงานและองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการทำงานกรณี ศ ึ ก ษาครู โ รงเรี ย นวั ด มหาบุ ศ ย์ ( พิ ทั ก ษ์ ถ าวรคุ ณ). สาร
นิพนธ์,วท.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,กรุงเทพฯ.
สนอง ศิริกุลวัฒนา และสุวิชัย ศิริกุลวัฒนา. (ม.ป.ป.). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559. พัฒนาหลักสูตร,กรุงเทพฯ.
แสงสุริยา ศรีพูน และวรพล คลองเชิงศร (2563). การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมของผู บริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1. วิทยานิพนธ์, ศศ.บ., วิทยาลัยสันตพล,อุดรธานี.
อริญชญา วงศ์ใหญ่ (2558).แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา,วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
,วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธรุกิจจังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่.
อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2557). แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด). วิทยานิพนธ์,รป.ม., วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ,
มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุรี.
อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560). ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู. วิทยานิพนธ์, คม, มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี, จันทบุรี.
Cronbach, I.J. (1990). Essentials of Psychological testing. New York: Harper and Row.DuBrin, A.J. Leadership:

-Proceedings-

219

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรูข้ องครูในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
The relationship between the academic leadership of school administrators
and the effectiveness of the academic administration according to the
perception of teachers with in Chiang Mai Primary educational Service Area
Office 3
ณรงค์ อินดี1* และ โสภา อำนวยรัตน์2
Narong Indee1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึ ก ษาตามการรั บรู ้ ข องครู ใ นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 3 และ (3)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ครูผู้สอนในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 260 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น กำหนดสัดส่วนตามขนาดของประชากรในแต่ละศูนย์และทำการสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่ า ย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 และค่าความ
เชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก (2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้
ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก และ (3) ภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
3 ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
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สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์, ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผล, การบริหารงานวิชาการ

Abstract
The objectives of this research are (1) to study the academic leadership of school administrators according
to the perception of the teachers under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3; (2) to study
the effectiveness of academic administration of educational institutions according to the perceptions of teachers
under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3 and (3 ) to study the relationship between the
academic leadership of school administrators and the effectiveness in academic administration of educational
institutions, according to the perceptions of teachers under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office
3.The 260 samples were selected by using a completed table (programmed table) of Krejcie and Morgan, to find
the Stratified Random Sampling and the proportion of the samples. The tools used in this research were 5 levels
of questionnaires. There was a consistency index 1.00, confidence values in the whole issue by Cronbach’s alpha
coefficient was 0.95. The statistics of data analysis consists of frequency distribution, percentage, average (mean),
standard deviation and Pearson's “Coefficient Analysis”.
The results of the research find that (1) The level of academic leadership of school administrators under
the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3, is at a high level, (2) Overall, the levels of effectiveness
in academic administration of educational institutions, according to the perceptions of teachers, under the Chiang
Mai Primary Educational Service Area Office 3, is at a high level, and (3) The positive relationship between the
academic leadership of school administrators and the effectiveness in the academic administration, through
perceptions of teachers in Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3, is at .01
Keywords: Relationship, Academic Leadership, School Administrators, Effectiveness, Academic Administration
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บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนแต่ละประเทศจึงมุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงยึดหลักสำคัญในการพัฒนาคนโดยใช้การศึกษาเป็น
หลักสำคัญในการพัฒนาและจากการปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 อันเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา แสดงถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ เป็น
คนดี มีคุณธรรม โดยใช้ระบบการศึกษาเป็น เครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งการศึกษาก็จะมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นผู้นำ ดังนั้น ผู้นำ คือ ผู้ที่มี
บทบาทสำคัญในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสร้างความผูกพันให้เกิดการยอมรับและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่มและส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นำโดยเฉพาะภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ ต้องชัดเจนด้านนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการตามเจตนารมณ์ของพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดกรอบ
ภาระงานของสถานศึกษาทัง้ 4 งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการ ถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่ต้องทำให้ดีที่สุด ซึ่งงานวิชาการเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับทุกๆ กิจกรรมถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จและประสิทธิผลของสถานศึกษารวมถึงความสามารถในการ
บริหารงานวิ ชาการของผู้ บริห ารสถานศึก ษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 28)
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงการแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ หรือชี้นำให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ ที่เกี่ยวข้องตระหนักในจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษารวมพลังและประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (วิโรจน์
สารรัตนะ, 2558, หน้า 342) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาถือเป็นความสำเร็จของสถานศึกษา
ที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ ที่สถานศึกษาตั้งเอาไว้โดยเกิดจาก
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร จากแนวคิดดังกล่าว การ
วิจัยครั้งนีจ้ ึงได้ศกึ ษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาด้านความสำเร็จ โดยศึกษาจากขอบข่ายการ
บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีจุดเน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
นักเรียนชั ้น ประถมศึ กษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขี ยนได้ ทุกคน และต้องมีการเพิ ่ม ศัก ยภาพนัก เรีย นในด้า นภาษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับชัน้ จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม่ เขต 3 พบว่า
มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนั้นในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 บุคคลที่มีส่วนในการนำนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นจึ งมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลทางด้าน
วิชาการและผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องมีความเป็นภาวะผู้นำทางวิชาการ
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษามี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง ต่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและมาตรการขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการในการเร่งรัดพัฒนาให้มีการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการที่ดียอมตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดีในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งภาวะผู้นำดังกล่าวย่อมจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ จึงเป็นเหตุผลให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิท ธิผล
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการภายใน
สถานศึกษาโดยรวมของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พั นธ์ ระหว่า งภาวะผู้ น ำทางวิ ชาการของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษากั บประสิ ทธิผลใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้นำวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก
3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางด้านบวกกั บประสิ ทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรที่ศกึ ษา

ตัวแปรที่ศกึ ษา

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอฝาง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 785 คน ประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejecie and Morgan, 1970, หน้า 608-609) เทียบขนาด
ของประชากรที่ 800 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 260 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling)แล้วนำมากำหนดสัดส่วนตามขนาดของประชากรในแต่ละศูนย์และทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอฝาง
1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียง
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงอุดมสิน
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สูน
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่งอน
5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น
6. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลโป่งน้ำร้อน
7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย
8. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า
9. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนประชากร
ครูผู้สอน (คน)
85
53
87
132
164
49
66
42
107
785

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ครูผู้สอน (คน)
28
18
29
44
54
16
22
14
35
260

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทำงาน เป็นแบบสอบถามแบบสำรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกั บภาวะผู ้นำวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 4 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1961, หน้า 74)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 17 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1961, หน้า 74)
จากผลการวิ เคราะห์ ข ้ อ คำถามได้ ค ่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC: Index of Item Objective Congruence)
เท่ากับ 1.00 แล้วนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการคำนวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990, หน้า 202-203) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และหาค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ภาวะผู้นำวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกั ดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment correlation)

ผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูฯ
1. ด้านการวางแผนวิชาการ
2. ด้านการนิเทศ
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
รวม

ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการ
n=260
S.D.
X̅
4.47
0.41
4.35
0.49
4.17
0.40
4.10
0.39
4.26
0.32

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 ภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนี้ ด้านการวางแผนวิชาการ (X̅ = 4.47, S.D. = 0.41) ด้านการนิเทศ (X̅ = 4.35,
S.D. = 0.49) ด้านการบริหารจัดการ (X̅ = 4.17, S.D. = 0.40) และด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X̅ =
4.10, S.D. = 0.39)
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2. ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรั บรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูฯ
1. ด้านการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. ด้านการวัด ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน
7. ด้ า นการวิ จ ั ย เพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาใน
สถานศึกษา
8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9. ด้านการนิเทศการศึกษา
10. ด้านการแนะแนว
11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีค วามเข้มแข็ง ทาง
วิชาการ

ระดับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
n=260
S.D.
X̅
4.23
0.39
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การแปลผล
มาก

4.29
4.26
4.26
4.20
4.18

0.30
0.29
0.34
0.36
0.34

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23

0.32

มาก

4.23
4.20
4.15
4.18

0.32
0.37
0.33
0.30

มาก
มาก
มาก
มาก

4.18

0.50

มาก
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ตาราง 3 (ต่อ)

ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูฯ
13. ด้ า นการประสานความร่ ว มมือ ในการพั ฒ นา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. ด้ า นการคั ด เลือ กหนั งสือ แบบเรี ย นเพื่ อ ใช้ใน
สถานศึกษา
17. ด้ า นการพั ฒ นาและใช้ ส ื ่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา
รวม

ระดับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
n=260
S.D.
X̅
4.10
0.36

การแปลผล
มาก

4.12

0.40

มาก

4.16

0.44

มาก

4.19

0.52

มาก

4.21

0.36

มาก

4.20

0.19

มาก

จากตาราง 3 ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ (X̅ = 4.29, S.D. = 0.30), รองลงมา คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (X̅ = 4.26, S.D. = 0.29), ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (X̅ = 4.26,
S.D. = 0.34) และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น (X̅ = 4.10, S.D. = 0.36)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
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ตาราง 4 แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับ
ประสิทธิผล ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ประสิทธิผลในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครูฯ
1. ด้านการพัฒนาหรือการดำเนินการ
เกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาสาระหลั ก สู ต ร
ท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
3. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
4. ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา
5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. ด้ า นการวั ด ประเมิ น ผล และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. ด้านการพัฒนาและส่ง เสริม ให้ มี
แหล่งเรียนรู้
9. ด้านการนิเทศการศึกษา
10. ด้านการแนะแนว
11. ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครูฯ
ด้านการ
ด้านการ ด้านการส่งเสริม ภาพรวม
ด้านการ
วางแผน
บริหาร
บรรยากาศทาง
นิเทศ
วิชาการ
จัดการ
วิชาการ
.19**
.20**
.31**
.22**
.31**

.36**
.09

.37**
.18**

.38**
.32**

.26**
.35**

.44**
.31**

.14*

.17**

.25**

.14*

.23**

.06
.19**

.08
.28**

.17**
.32**

.13*
.37**

.14*
.40**

.09

.04

.24**

.30**

.23**

.26**

.27**

.39**

.21**

.37**

.16*
.23**
.35**

.19**
.22**
.32**

.23**
.32**
.49**

.34**
.24**
.46**

.30**
.33**
.53**

.18**

.28**

.07

.14*

.19**
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ตาราง 4 (ต่อ)
ประสิทธิผลในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครูฯ
13. ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพั ฒ นาวิ ช าการกั บสถานศึ ก ษา
และองค์กรอื่น
14. ด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
งานวิ ช าการแก่ บ ุ ค คล ครอบครั ว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. ด้านการจัดทำระเบี ยบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา
16. ด ้า น ก า รค ั ด เล ือก ห นั ง ส ือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. ด ้า น ก า รพั ฒนา แ ล ะ ใ ช้ส ื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ภาพรวม

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครูฯ
ด้านการ
ด้านการ ด้านการส่งเสริม ภาพรวม
ด้านการ
วางแผน
บริหาร
บรรยากาศทาง
นิเทศ
วิชาการ
จัดการ
วิชาการ
.21**
.24**
.46**
.36**
.42**

.19**

.24**

.42**

.39**

.41**

.63**

.30**

.15**

.08

.25**

.16*

.38**

.31**

.10

.30**

.06

.18**

.20**

.09

.17**

.35**

.41**

.57**

.48**

.59**

** P < .01
จากตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิ ผ ลใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .59**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .48**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และคู่ที่ม ีความสั มพั น ธ์ น้ อ ยที ่สุ ด คือ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึก ษา ด้านการนิเ ทศกั บ
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ (r = .04) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการนิเทศ
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มี ความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .49**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และคู่ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศกับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ (r = .04) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงใหม่ เขต 3 ด้านการวางแผนงานวิชาการ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนงานวิชาการช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานสอดคล้องกันในการปฏิบัติงานช่วยให้มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สันทนา คุณนา (2559, หน้า 101 – 102) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการวางแผนงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า การวางแผนงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด้านการวางแผน
งานด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ มีการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาและใช้ส่อื
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ รัชดาพร วรรณจันทร์ (2559, หน้า
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226 - 227) ได้ศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชากา ร
ของสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาสกลนคร ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 โดยรวมรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารแสดงบทบาทกระตุ้น
และพัฒนาในด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ใช้เทคนิคการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นทางด้านวิชาการโดยยึดหลักประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ปรึกษาหารือด้านการจัดการ
เรียน ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับ ภัทรา พึ่งไพฑูรย์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลงานด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นไปในทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 มีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตตามความจำเป็นที่ต้องปฏิ บั ติ
ก่อนหลังและควรมีการวางแผนโดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริ ม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นผู้ใฝ่หา
ความรู้และพัฒนาตนเอง
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกำหนดให้มีการประชุมและประชาสัมพั นธ์ผลงานทางวิชาการเพราะ
เป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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2.2 ควรศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา
อำนวยรัตน์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็ น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ที่ได้ช่วยให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทาง การแก้ไข ปรับปรุง
เรื่องมือการวิจัยให้มคี ุณภาพ สมบูรณ์และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จนทำให้
งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้ง
ปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอดและขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวที่สนับสนุน
และคอยให้กำลังใจทุกเวลาที่เหนื่อยล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากการวิจัยและการมีส่วนร่วมของทุกท่านในครั้งนี้จะส่งผลต่อการ
พัฒนาการศึกษาของไทยในอนาคตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
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การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Natnicha Chainonthee 1* and Namfon Gunma 2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย 2) เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึ กษาและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
กลุ่มโซนใต้ จำนวน 10 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 234 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5
ระดับ โดยสถิตทิ ี่ใช้ คือ วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้ Independent Sample
t – test และจําแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยใช One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการบริหารการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ง หวั ด เชี ย งรายโดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า สภาพการบริ ห ารการบริ ห าร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สูงสุดอันดับที่ 1 คือ ด้านนักเรียน รองลงมาคือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านผู้ปกครอง และสภาพการบริหารการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่ำที่สุด คือ
ด้านครูผู้สอน
2) จากผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าภาพรวมไม่แตกต่างกัน จําแนกตามวุฒิการศึกษา มีความแตกต่าง
กัน
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Abstract
The purposes of this research are 1 ) to study the state of school administration toward the excellent
school under jurisdiction of local administration organization, Chiangrai province 2) to compare school administration
toward the excellent school under jurisdiction of local administration organization, Chiangrai province classified by
educational degree and by work experience. The populations were 234, there were school directors and teachers
in 10 schools under jurisdiction of local administration organization, south group, Chiangrai province. The research
instruments used a five-rating scale questionnaire and the data was analyzed into percentage, mean and standard
deviation, used Independent Sample t – test for comparing the opinions about school administration toward the
excellent school under jurisdiction of local administration organization, Chiangrai province classified by educational
degree and used One-way ANOVA F-test for comparing the opinions classified by work experience and the
research revealed that;
1 ) the overall state of school administration toward the excellent school under jurisdiction of local
administration organization, Chiangrai province was at high level. The implementation state ranking in each aspect
considered from the highest to the lowest was: Students, Academic, Parents, Budget, and Teachers.
2 ) The comparison of school administration toward the excellent school under jurisdiction of local
administration organization, Chiangrai province classified by educational degree was not different, and there were
3 pairs classified by work experience were differences of opinions with statistical significance at the level of .05.
Keywords: School administration toward the excellent school

บทนำ
องค์กรทางการศึกษาที่ได้นำแนวคิดและหลักการของการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยได้กำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ กำหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งต่างตระหนักและเร่งปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผ่าน
การประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานและประกันคุณภาพภายนอกจาก สำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นอกจากนี้สถานศึกษาทุกแห่งยังได้มีการปรับปรุง พัฒนาองค์กรของ
ตนเองให้มศี ักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาของตนเอง ดังนัน้ จึงต้องมีระบบการตัดการองค์การ
ที่ดแี ละมีประสิทธิภาพ (รัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล, 2558, หน้า 1)
สถานศึกษาในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้มีเสถียรภาพในการ
บริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังนั้น สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยหนึ่งใน
นโยบายของรัฐบาล คือ การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับ
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บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชำนาญ พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนา
(จิตราภรณ์ สามไชย, 2561, หน้า 1) การศึกษาไทยได้มีความพยายามในการส่งเสริมสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็น
เลิศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน หลักสูตรพัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศ
เป็นต้น เพื่อมุ่งให้เกิดการจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน
สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการส่งเสริมการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 จนกระทั่งสถานศึกษาทุกแห่งได้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากว่าสิบปี แต่กระแสสังคมก็ยังมี
การวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบประกัน
คุณภาพให้เกิดอย่างเข้มแข็ ง มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มกี ารจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำ
ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,
2563) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ อีกทั้งเมื่อมองปัญหาในด้านต่างๆตาม
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านนักเรียน พบ
ปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไป
ตามความต้องการของนักเรียนมากนัก ด้านครูผู้สอนพบปัญหาในการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการบุคลากร
ของผู้บริหาร ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของคนในองค์กร ด้านวิชาการ สถานศึกษามีกรอบการดำเนินงานและยังไม่มีการ
ดำเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการรวบรวม วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ไม่มีความเป็น
ระบบ ขาดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งสถานศึกษาขาดสมรรถนะในการจัดระบบงาน และขั้นตอน
กระบวนการทำงานต่างๆที่ชัดเจน ด้านผู้ปกครองพบปัญหาในด้านของผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง และด้านงบประมาณพบปัญหาในการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ School
Based Management for Local Development: SBMLD (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , 2558) อนึ่งสิ่งที่สังคม
คาดหวังจากการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คุณภาพของผู้เรียน การจัดการศึกษาจึงต้อง
ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น ตำแหน่งที่มีบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อการบริห าร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
สถานศึกษาอื่น ๆ ได้
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย ผู้วิจัยจึงได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
สภาพการบริ หารสถานศึกษาสู่ ความเป็น
เลิ ศ โรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ตามเกณฑ์การประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. ด้านนักเรียน
2. ด้านครูผู้สอน
3. ด้านวิชาการ
4. ด้านผู้ปกครอง
5. ด้านงบประมาณ

วุฒิการศึกษา ประกอบด้วย
⚫

ปริญญาตรี

⚫

สูงกว่าปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน
⚫

น้อยกว่า 5 ปี

⚫

5-10 ปี

⚫

10-20 ปี

⚫

มากกว่า 20 ปี

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ที่
มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึ กษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยดังนี้
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย การวิจัย
นี้ได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่
า
5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (α) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย กลุ่มโซนใต้ จำนวน 10 สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 10 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 224 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
จำนวน 234 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น จำนวน 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิ ศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น จังหวัดเชียงรายจํา แนกตามวุ ฒิการศึก ษา โดยใช
Independent Sample t – test และจําแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยใช One-way ANOVA

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย มีผลการศึกษาดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงสภาพการบริหารการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม (n=234)

สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
1. ด้านนักเรียน
2. ด้านครูผสู้ อน
3. ด้านวิชาการ
4. ด้านผู้ปกครอง
5. ด้านงบประมาณ
รวมเฉลี่ย

x̅

ระดับการบริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
อันดับ

4.04

0.57

3.86

0.64

4.02

0.55

3.92

0.55

3.97

0.59

3.96

0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
5
2
4
3

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการบริหารการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสภาพ
การบริหารการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สูงสุดอันดับที่ 1 คือ ด้านนักเรียน (x̅ = 4.04)
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รองลงมาคือด้านวิชาการ (x̅ = 4.02) ด้านงบประมาณ (x̅ = 3.92) ด้านผู้ปกครอง (x̅ = 3.92) และสภาพการบริหาร
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่ำที่สุด คือด้านบุคลากร (x̅ = 3.86)
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา

สภาพการบริหาร
สถานศึกษาสูความเป็น
เลิศ
1. ด้านนักเรียน
2. ด้านครูผสู้ อน
3. ด้านวิชาการ
4. ด้านผู้ปกครอง
5. ด้านงบประมาณ
ภาพรวม

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
x̅
4.03

สูงกว่าปริญญาตรี

S.D.

t

Sig. (2-tailed)

S.D.

0.63

x̅
4.05

0.42

-0.34

0.74

3.82

0.71

3.96

0.46

-1.74

0.08

4.05
3.91

0.60
0.57

3.95

0.42

1.62

0.11

3.94

0.48

-0.39

0.69

4.03

0.62

3.85

0.50

2.14

0.13

3.93

0.59

3.97

0.39

-0.66

0.51

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 2 พบว่าการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันที่มนี ัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.5 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยใช้ One-way ANOVA F-test

-Proceedings-

240

ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน
สภาพการบริหาร
สถานศึกษาสูความเป็น
เลิศ
1. ด้านนักเรียน

แหล่งความ
แปรปรวน

ss

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

3.31

3.00

1.10

3.46

0.02*

ภายในกลุ่ม
รวม

73.30
76.60

230.00
233.00

0.32

2. ด้านครูผู้สอน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4.58
91.94
96.52

3.00
230.00
233.00

1.53
0.40

3.82

0.01*

3. ด้านวิชาการ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.52
69.26
70.77

3.00
230.00
233.00

0.51
0.30

1.68

0.17

4. ด้านผู้ปกครอง

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.35
67.92
69.27

3.00
230.00
233.00

0.45
0.30

1.53

0.21

5. ด้านงบประมาณ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2.63
78.09
80.72

3.00
230.00
233.00

0.88
0.34

2.58

0.05

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2.03
63.52
65.55

3.00
230.00
233.00

0.68
0.28

2.45

0.06

ภาพรวม

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 3 พบว่าความแตกต่างของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านนักเรียน และด้านครูผู้สอนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') ด้านนักเรียน

ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 20 ปี
20 ปีข้นึ ไป

x̅
4.04

น้อยกว่า 5 ปี
4.04

5 – 10 ปี
4.03

10 – 20 ปี
3.90

20 ปีข้นึ ไป
4.37

-

0.00238

0.14083

-0.33476

-

0.13845

-0.33714
-0.47560*

4.03
3.90

-

4.37

-

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้านนักเรียน มีความ
แตกต่างกัน จำนวน 1 คู่ ได้แก่ 10 – 20 ปี ต่างจาก 20 ปีข้นึ ไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') ด้านครูผู้สอน

ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 20 ปี
20 ปีข้นึ ไป

x̅
4.04

น้อยกว่า 5 ปี
4.04

5 – 10 ปี
4.03

10 – 20 ปี
3.90

20 ปีข้นึ ไป
4.37

-

-0.10857

-0.04000

-0.52571*

-

0.06857

-0.41714
-0.48571*

4.03
3.90

-

4.37

-

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 5 พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้านครูผู้สอน มีความ
แตกต่างกัน จำนวน 2 คู่ ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี ต่างจาก 20 ปีข้นึ ไป และ 10 – 20 ปี ต่างจาก 20 ปีข้นึ ไป แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สภาพการบริหารการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สูงสุดอันดับที่ 1 คือ ด้านนักเรียนรองลงมาคือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านผู้ปกครอง และ
สภาพการบริหารการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่ำที่สุด คือด้านบุคลากร
2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันที่มนี ัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านนักเรียน และด้านครูผู้สอนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำ
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')
3.1 ด้านนักเรียน
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการบริหารสถานศึกษาสู ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้านนักเรียน มีความแตกต่างกัน จำนวน
1 คู่ ได้แก่ 10 – 20 ปี ต่างจาก 20 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน
3.2 ด้านครูผู้สอน
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการบริหารสถานศึกษาสู ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้านครูผู้สอน มีความแตกต่างกัน จำนวน
2 คู่ ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี ต่างจาก 20 ปีข้นึ ไป และ 10 – 20 ปี ต่างจาก 20 ปีข้นึ ไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ีร่ ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นเอกภาพทางด้านนโยบายและการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกอง
การศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานทางด้านวิชาการ ทั้งด้านหลักสูตร การวัดผลประเมินผล และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญกับงานวิชาการ การกำหนดและพัฒนาเป้าหมายของโรงเรียน มีกล
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ยุ ทธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การอย่ างเป็ น รู ปธรรมและทั น ต่อ ยุ คสมั ย มี จ ิ ต วิ ทยาในการพู ดและปกครองบุค ลากรใน
สถานศึกษา มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการบริหารงาน ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของสมาพร ลี้ภัยรัตน์ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการ
บริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
คุณภาพโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึก ษาได้ 8 องค์ประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนัฐฐยา พิพัฒน์นราธร และ นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ (2561) ที่ได้ทำการศึกษาการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนใกรุงเทพมหานครผลการวิจัย พบว่าระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากเช่นกัน เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมี
การแข่งขันสูงจึงทำให้โรงเรียนเอกชนมีการปรับตัวให้มีการพัฒนาสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ความสำคัญของการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ คือ การสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร เพื่อความอยู่รอด
ขององค์กรและสามารถเติบโตได้อย่างไม่หยุดยัง้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกนอกจากนั้นยังสามารถเป็นแบบอย่าง และมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศให้กับองค์กรอื่น ๆ ด้วย
การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
แตกต่างกัน นั่นอาจเป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่ าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ล้วนแต่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญทางการศึกษา เพราะมีการศึกษาโดยตรงในด้านการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ต่างก็มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันในเรื่องของการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพันธ์ ศิริรักษ์ (2563) ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่าผลการเปรียบเทียบการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศจำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาโดยภาพรวม พบว่า มีความเห็น
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนใจ ศรีรัตนะ (2558) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด ใน
พระพุทธศาสนา ภาคกลางเขต 1 ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบการบริหารและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ภาคกลางเขต 1 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน ไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย จําแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านนักเรียน และด้านครูผู้สอนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านนักเรียน มี
ความแตกต่างกัน จำนวน 1 คู่ ได้แก่ 10 – 20 ปี ต่างจาก 20 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านครูผู้สอน มีความแตกต่างกัน จำนวน 2 คู่ ได้แก่ น้อย
กว่า 5 ปี ต่างจาก 20 ปีข้นึ ไป และ 10 – 20 ปี ต่างจาก 20 ปีข้นึ ไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
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สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน จะสังเกตได้ว่า
ประสบการณ์การทำงาน 20 ปีข้นึ ไป จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ ประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี และ 10 –
20 ปี อาจเป็นเพราะมีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนมาก มี
มุมมองด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่ในด้านนักเรียน และด้านครูผู้สอนแตกต่างออกไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปิยพันธ์ ศิริรักษ์ (2563) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่าผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศจำแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติแตกต่างกันจากข้อ
ค้นพบดังกล่าว ทำให้เห็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาก ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานช่วงกลาง และผู้ที่มีประสบการณ์
ทำงานน้อย มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
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ปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอด เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว
ที่สนับสนุน และคอยให้กำลังใจทุกเวลาที่เหนื่อยล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
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Abstract
The objectives of this research are 1) To study administration skills of school administrators of World-Class
Standard School of group 1 under the Secondary Educational service area office 36 in Phayao Provincial;
2) To study the quality management system of World-Class Standard School of group 1 under the Secondary
Educational service area office 36 in Phayao Provincial; 3) To study relationships between administration skills of
school administrators and quality management system of World-Class Standard School of group 1 under
the Secondary Educational service area office 36 in Phayao Provincial. The sample in this study included
217 teachers. The sample size determined using Krejcie and Morgan,s to find the stratified random sampling and
proportion of sample from each educational institute and then do the specific sampling. The research instrument
was a scaled questionnaire estimate 5 levels. The index of conformance is between 0.67 and 1.00 and
the confidence of the whole questionnaire was 0.98. The statistic of data analysis consists of percentage, mean,
standard deviation and Pearson’s coefficient analysis.
The results of research finds that 1) Administration skills of school administrators of World-Class Standard
School of group 1 overall in all aspects is at a high level, 2) The quality management system of World-Class
Standard School of group 1 overall in all aspects is a good level, 3) A higher positive relationship between
Administration skills of school administrators of World-Class Standard School of group 1 in all aspects and the
quality management system of World-Class Standard School of group 1 is at 0.01.
Keywords: Administration skills, Quality Management System, World-Class Standard School

บทนำ
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่ได้โดยลำพัง จะต้อง
อาศัยความร่วมมือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้นใน ขณะเดียวกัน
สังคมยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทำให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทัน
กับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้หลายๆ ประเทศขับเคลื่อนจนนำไปเป็นแรงผลักดันที่
สำคัญในการส่งเสริมปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชีท้ ี่สำคัญประการหนึ่งในการปรับตัว
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ดังนั้น
ประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบคือประเทศที่จะมีการปรั บตัว และเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ (จันทณา นวลแก้ว , 2560, หน้า1) 1) ซึ่งประเทศไทยได้เผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลากหลายด้ า น โดยมี เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ ส ำคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ คื อ การจั ด การศึ ก ษาที ่ พ ั ฒ นาให้ ป ระชากร
ภายในประเทศให้เป็นผู้ที่มีความความรู้ความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลง
การจั ด การศึ ก ษาในประเทศไทยนั ้ น ถือ ว่ ามี ค วามสำคั ญอย่ างยิ ่ ง เพราะช่ ว ยให้ ประเทศชาติ ม ี ความ
เจริญก้าวหน้า สามารถพัฒนาตนเองและประเทศชาติ เข้าสู่การแข่งขันกับนานชาติได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนให้การศึกษานัน้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คนสร้างความเสมอภาคให้กับทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่า 12 ปี และให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้มีส่วน
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ร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษานั้นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนนั้นมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 9)
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา
ไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะในอนาคตโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการแข่งขัน
ด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาจะต้องมีความเป็นสากล รวมไปถึงการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนจะต้องมีการปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยในยุคใหม่ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4) พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 817) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานจึงได้ เล็กเห็นถึ งความจำเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องหาวิธีการที ่ มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน และความสามารถต่าง ๆ ที่ ให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้
เป็นพืน้ ฐานสำหรับคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2561, หน้า 8)
สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้นพื้ นฐานได้ใช้ มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้
เทียบเท่าสากลโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เรียกว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหวังให้โรงเรียนได้
พัฒนาต่อยอดคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก
มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ และเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้สองภาษา ล้ำหน้าทาง
ความคิด สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก (สำนักบริหารงานมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, 2561, หน้า 3) ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นเกิดการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียงเคียงมาตรฐานสากลและการจัดการบริ หารด้วยระบบคุณภาพ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2561, หน้า 6)
การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล เป็ น กลไกสำคั ญ ในการผลั ก ดัน
การพัฒนาโรงเรียนให้สู่มาตรฐานสากล ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กร
ให้มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยใช้รางวัลคุณภาพ (TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถในบริหารจัดการองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการวางกรอบในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ ด้วย
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้สู่มาตรฐานสากล ตามแนวทางการบริหารจัดการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2561 หน้า 8) ดังนั้นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ผู ้ ที ่ม ี บทบาทที ่ สำคั ญ ที ่ส ุ ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาให้
มีมาตรฐาน เนื่องจากความสำเร็จ หรือประสิท ธิผลของงานขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการกับสถานศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยผู้บริหารจะต้อง
มีทักษะในการบริหารถือว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานได้บรรลุ (แพรวดาว สนองผัน , 2557,
หน้า 5-6)
โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผล โดยมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดการศึกษา หรือการบริหาร
คือผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สนับสนุนครู บุคลากรในโรงเรียนให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุ่ม 1 ได้มีกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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โดยให้ โ รงเรี ย นที ่ ม ี ค วามพร้ อ ม เข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ตั ้ ง แต่ ปี พ ุ ทธศั ก ราช 2557 -2562
ซึ ่ ง ในปั จ จุ บ ั น มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จั ง หวั ด พะเยา กลุ ่ ม 1
เข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด 8 โรงเรียน (ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากล, 2562) ซึ่งปัญหาที่พบในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือผู้บริหารสถานศึกษาขาดทักษะการบริหาร โดยเฉพาะทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (TQA) ที่ส่งผลให้คุณภาพการศึก ษาของโรงเรีย นมาตรฐานสากลนั ้นไม่ ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ระบบคุณภาพ ทำให้คุณภาพของผู้เรียนตกต่ำ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน รวมไปถึงปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะกรณีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปัญหา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่ไม่ได้มาตรฐาน (รายงานประจำปี SAR สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 จังหวัดพะเยา, 2562, หน้า 14) และปัญหาระบบการบริ หารจั ดการศึก ษาจาก
ส่วนกลางสู่ยังเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่ยังไม่มีความเป็นอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ
เท่าที่ควร ส่งผลให้คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลไม่มปี ระสิ ทธิภาพตามที่คาด
การไว้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการ ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา ซึ่งผลจากการวิจัยทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้กำหนดแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
สามารถ นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล กลุ ่ ม 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล กลุ ่ ม 1 สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 36
จังหวัดพะเยา

-Proceedings-

250

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ทักษะการบริหารของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ประกอบด้วย 3 ทักษะ

1. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
2. ทักษะด้านความคิดรวบยอด
3. ทักษะด้านเทคนิค

ตัวแปรที่ศกึ ษา
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
.ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 7 หมวด
1. การนำองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมาก
2. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับ การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 จำนวน 8 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น
จำนวน 500 คน ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970, pp.(608–609)) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้ ง สิ ้น 217 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่ง ชั้ น (Stratified Random
Sampling) แล้ ว นำมากำหนดสัด ส่ วนตามขนาดของกลุ ่ มประชากรในแต่ ละสถานศึ กษา และทำการสุ่ ม ตั วอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1
ประกอบด้วย 3 ทักษะ จำนวน 19 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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ตอนที ่ 3 สอบถามเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล กลุ ่ ม 1
ประกอบด้วย 7 หมวด จำนวน 28 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ คำถามได้ ค ่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งเท่ า กั บ ( IOC: Index of Item Objective
Congruence) 0.67-1.00 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-203) ซึ ่ ง ได้ ค ่ า ความเชื ่ อ มั ่ น เท่ า กั บ 0.98
ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามจำนวน 217 ชุด และได้กลับคืนมา 217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารจัดการด้ว ยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Rxy) ของเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment correlation) และแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

ผลการศึกษา
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงค่ า เฉลี ่ ย และค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน ของทั ก ษะการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1
ทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
1 ด้านมนุษย์สัมพันธ์
2 ด้านความคิดรวบยอด
3 ด้านเทคนิค
รวม

ระดับทักษะฯ (n = 217)
X̅
S.D.
4.28
0.50
4.32
0.49
4.28
0.52
4.29
0.45

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ทักษะการบริหารของผู ้ บริหารสถานศึก ษาของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (X̅ = 4.32, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ทักษะด้านเทคนิค (X̅ = 4.28,
S.D. = 0.52) และทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (X̅ =4.28, S.D. = 0.50) ตามลำดับ
2. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่ม 1

1
2
3
4
5
6
7

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
การนำองค์กร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้
การมุ่งเน้นบุคลากร
การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธ์
รวม

ระดับการบริหารจัดการฯ (n = 217)
X̅
S.D.
4.31
0.53
4.31
0.59
4.27
0.57
4.26
0.56
4.34
0.55
4.36
0.55
4.32
0.46
4.31
0.43

การแปล
ผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 อยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.31, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดอยู่ในระดับมากทุกหมวด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด
ดังนี้ หมวดการจัดการกระบวนการ (X̅ = 4.36, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร (X̅ = 4.34,
S.D. = 0.55) และหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.26, S.D. = 0.56)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1
ทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล (X)
1. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (X1)
2. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (X2)
3. ทักษะด้านเทคนิค (X3)
รวม
** P < .01
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ของโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y)
.819**
.820**
.811**
.908**
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จากตาราง 3 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (Y) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับสูง (r = .908**) และใน
แต่ ล ะทั ก ษะ ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นมนุ ษย์ ส ั ม พั น ธ์ (X1), ทั ก ษะด้ า นความคิ ด รวบยอด (X2), ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค (X3)
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูงกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r=.819**, .820**, .811**)

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
1. ผลการศึ ก ษาทั ก ษะการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล กลุ ่ ม 1
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุดดังนี ้
ทักษะด้านความคิดรวบยอด รองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดอยู่ในระดับมากทุกหมวด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ หมวดการจัดการ
กระบวนการ รองลงมาคือ หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร หมวดผลลัพธ์ หมวดการนำองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ หมวดการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 มีความสั มพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบ
ยอด ทักษะด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูงกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่ม 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาทั ก ษะการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล กลุ ่ ม 1
อยู่ในระดับมาก โดยทักษะด้านความคิดรวบยอด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เข้าใจในระบบโครงสร้างของงาน และจัดโครงสร้างหน้า ที่ภารกิจต่า งๆได้อ ย่า งชัด เจนและเหมาะสม ผู้บริห าร
สถานศึกษามีความเข้าใจในความซับซ้อนของระบบงานภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การมองภาพรวมของสถานศึ กษา ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์เพื่ อ ประยุ กต์ ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
เพื่อบริหารงานของสถานศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ เทคนิ ค การ
บริหารงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญผกา กรวยทอง (2559) ได้ศึกษา
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของศริน
ทิพย์ ธนะวดี (2562) ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน เขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความคิดรวบยอด
อยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 อยู่ในระดับมาก
โดยหมวดการจัดการกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีกระบวนการใช้ทรัพยากรกับ
ระบบงานภายใน สถานศึกษามีการกำหนดกระบวนการในระบบงานโดยรวมเป็นขั้นตอนภายใน และสถานศึกษามี
วิ ธี ก ารในการออกแบบและสร้ า งนวั ต กรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเหมาะสมในระบบงานโดยรวม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของศราวุธ คำแก้ว (2559) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุ ณภาพสู่ โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพ หมวดการ
จัดการกระบวนการอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง (2560) ได้ศึกษาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบว่าการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ หมวดการจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่ม 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบ
ยอด ทักษะด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูงกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่ม 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย อาจจะเป็นเพราะว่า
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มีการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของของสมบูรณ์กฤช แดงฟู (2556) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุ โณทัย
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนคุณภาพของการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารใน
ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันใน
ทางบวก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการรู้จักและพยายามเข้าใจผู้อื่น
2. ด้านทักษะทางความคิดรวบยอด ผู้บริหารสถานศึกษาควรสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการ
บริหารงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะทางเทคนิค ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ความสามารถในการสื่อสาร นำเสนออย่าง
มืออาชีพ
2. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. หมวดการนำองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างบรรยากาศในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม กำกับ
ติดตามการทำงาน
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2. หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการวางแผนในการกำหนดความท้าทายและความ
เป็นไปได้ กำหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
3. หมวดการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานศึกษาควรมีการนำข้อมูลนักเรียนของ
โรงเรียนคู่เทียบเคียงมาประกอบการพิจารณา
4. หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการติดตามความก้าวหน้า
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัตกิ าร
5. หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร สถานศึกษาควรมีวิธีการในการกำหนดปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
6. หมวดการจัดการกระบวนการ สถานศึกษาควรมีวธิ ีการในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการ
บริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมในระบบงานโดยรวม
7. หมวดผลลัพธ์ สถานศึกษาควรส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ควรมีการวิจั ย เกี่ ย วกั บแนวทางการพัฒ นาการบริหารจัดการด้ว ยระบบคุณ ภาพของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา
อำนวยรัตน์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุค ลากรทางการศึ กษา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ทุกสถานศึกษา ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่งคืนให้ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ จนทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่าง
การศึกษามาโดยตลอด เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวที่สนับสนุน และคอยให้กำลั งใจ
ทุกเวลาที่เหนื่อยล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

-Proceedings-

256

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวง ทีเ่ กี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545 กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภนั ฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2561). สืบค้น 15 กรกฎาคม
2563, จาก https://www.pld.rmutt.ac.th/
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากล. (2563). รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค ภาคเหนือ.
สืบค้น 15 กรกฎาคม 2563, จาก http://203.159.154.154/mathayom/obecqa/
แพรดาว สนองผัน, เสาวนี สิริสขุ ศิลป์. (2557). ทักษะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ขอนแก่น.
ศราวุธ คำแก้ว. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปทุมธานี.
ศรินทิพย์ ธนะวดี. (2562). ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผสู้ อน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง. (2560). การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี.
สมบูรณ์กฤช แดงฟู. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
เชียงใหม่.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย. (2563). รายงานประจำปี SAR สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2563,
จาก http://spm36.go.th/home/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). คูม่ อื การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2561). แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class
Standard School ปรับปรุง พ.ศ.2561. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2563,
จาก http://www.kp.ac.th/website/images/2563/
โสภณ เพ็ชรพวง, บรรจง เจริญสุข, จันทณา นวลแก้ว. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี.

-Proceedings-

257

บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากร เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค 0.93 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย สูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม
ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีวิสัยทัศน์ก าร
เปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์และด้านการบริหารความเสี่ยง 2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทภาวะผู้น ำ
เชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารโรงเรีย นในสังกัด เทศบาลเมือ งพะเยา จังหวัด พะเยา มีดังต่อไปนี ้ 1. ด้านการสร้ า ง
บรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา
สถานศึกษา 2. ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ ยนแปลง ผู้บริหารควรสร้างทัศ นคติ ที ่ทัน สมัย เพื่อก้าวทันต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมโลก 3. ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรส่งเสริม สร้า ง
แรงจูงใจสำหรับ ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเพื่อ สร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน 4. ด้านการคิด
สร้างสรรค์ ผู้บริหารควรรั บฟังความคิด เห็น ของผู ้ร่วมงาน ชุมชน และสร้างโอกาสให้เกิดความแปลกใหม่ แ ละ
ปรับเปลี่ยนการบริหารให้มีความหลากหลาย 5.ด้านการบริหารความเสี่ยง ทุกกิจกรรม/โครงการควรมีการประเมินผล
สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน และ6.ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผู้บริหารควรปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเร็วและความทั่วถึงของระบบอินเตอร์เน็ต
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Abstract
This objectives of this research are 1) to study the innovative leadership role of school administrators
under Muang Phayao Municipality in Phayao; 2) to study the suggestions for the development of innovative
leadership role of school administrators under Muang Phayao Municipality in Phayao. The population was 180
administrators and teachers of schools under Muang Phayao Municipality in Phayao. Data was analyzed by
a statistical package. The instrument used to collect data was a 5 level evaluation scale questionnaire. There was
a consistency index between 0.67 - 1.00, confidence values in the whole issue by Cronbach's alpha coefficient
was 0.93. The statistics for analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.
The finding of this research found that 1) the innovative leadership role of school administrators under
Muang Phayao Municipality in Phayao Province was at a much level. Considering each aspect ordered form
the highest to the least, they was creating an innovative corporate atmosphere, technology and communication,
team work and participation, the field of vision change, creativity and risk management; 2) guidelines for the
development of innovative leadership role of school administrators under Muang Phayao Municipality in Phayao
are as follows; 1. Creating atmosphere of innovative organization requires administrators in hearing voices of their
subordinates for improvement and development of the school. 2. Transformative vision requires administrators in
acquiring modern attitude in order to meet the changes in education and global society. 3. Teamwork and
involvement requires administrators’ endorsement, incentives and morale support for teachers and educational
personnel. 4 . Creativity requires administrators accepting ideas from. 5 . Risk management requires all
activities/projects undergoing evaluation, reviewing and reporting the implementation outcome. 6.Information and
communication technology requires administrators to improve and fix problems regarding speed and coverage of
the internet connection.
Keywords: Role, Innovative Leadership
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บทนำ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ประเทศไทยเรา
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุก
ช่วงวัย สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาทุนมนุษย์ จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ง
ต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวนิ ัย มีค่านิยมที่ดแี ละมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560, หน้า 1) ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค
การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามมาเป็นอย่างมาก แนวคิดในการจัดการศึกษา
จึงต้องปรับเปลี่ยนตาม ทั้งโครงสร้างของหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้จัดการศึกษา
เป็นการสนับสนุนส่งเสริม กำกับ ติดตามและควบคุมทิศทางในภาพรวม การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการท่องจำจากตำรา และไม่เพียงเน้นพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่นดนตรี ศิลปะ กีฬา รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย
ให้เป็นทั้ง “คนดี และคนเก่ง” และคำนึงถึงความต้องการจำเป็นที่แ ตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการศึกษาและเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มากที่สุด ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมที่สำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะผ่านทาง
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาที่มีคุณภาพ ดังนั้นในกระบวนการบริหารจัดการจึงต้องปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการขององค์กรอยู่รอดบังเกิดผลดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ การศึกษา
จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเปลี ่ ย นแปลงจากระบบการศึ ก ษาที ่ ม ี อ ยู ่ เดิ ม เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระะเวลาที่สั้นลง ซึ่ง การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ ใช้
ในระบบการบริ หารจัด การด้านการศึก ษาก็ ม ีส่ วนช่ ว ยให้การจั ดการเรี ยนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
(ศศิประภา ขัยประสิทธิ์, 2553, หน้า 60) สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2553, หน้า 29) ที่กล่าวว่า
การศึ ก ษาควรเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ม ี ค ุ ณ ค่ า ต่ อ ตั ว ผู ้ เรี ย น ต่ อ สั ง คมในทางสร้ า งสรรค์ ม ากขึ ้ น และเป็ น ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศให้ ดำรงอยู่ในภาวะสังคมโลกที่ แข่ง ขัน อย่างรุน แรงเช่น ปัจจุบัน เราจึงควรเปลี่ ยนกระแส
การศึกษาใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อผลในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ในวงการ ศึกษา เป็น
ผลผลิตที่สร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งปัจจุบันผู้นำองค์การยุคใหม่ต้องเผชิญปัญหาที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดวลา เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกิด
จากผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดให้มีอสิ ระในการทำงานมากขึ้น
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ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) เป็นสมรรถนะสำคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะต้องมี เพื่อ
สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมทั้งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม
สามารถ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีกรอบการทำงานที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมที่สามารถ นำความคิด
สร้างสรรค์เปลี่ยนเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา ครูจะต้องเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ให้
เป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม โดยคำนึงถึง 2 ประเด็นหลัก คือ การนำวิถีการใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดภาวะผู้นำและการเป็นผู้นำ
เชิงนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการนำความคิดเชิง
นวัตกรรมมาช่วย แก้ปัญหาและสร้างสรรค์น วัตกรรมต่าง ๆ ในองค์กร นอกจากนี้ผู้นำเชิงนวัตกรรมมีหน้าที่หลักใน
การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมนวัตกรรมอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 79) จะเห็นได้ว่า
บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเป็นผู้นำประสบความสำเร็จ โดยเริ่มต้นจากการมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและจูงใจเกิดความศรัทธาในตัวผู้นำ ความศรัทธาเป็นเรื่องของความชอบ ความเชื่อ การยอมรับ
และเป็นเรื่องของใจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลกำกับเสมอไป โดยหลักใหญ่ ๆ แล้ว การที่จะให้คนอื่นเกิดการยอมรับนับ
ถือ ที่เหนือหรือโดดเด่นจากบุคคลอื่นอยู่บ้าง อาจจะเป็นเรื่องคุณวุฒิในตัวผู้นำ บุคคลนั้นต้องมีความเหมาะสมทั้ง
ทางด้าน วัยวุฒิ ประสบการณ์ หรือความรู้ความสามารถ ซึ่งคนทั่วไปก็อาจให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคล ดังนั้น ผู้นำเชิงนวัตกรรมจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่สามารถมองทะลุเข้าไปในอนาคตว่า
ต่อไปงานที่ทำอยู่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีสิ่งใหม่ใดที่จะเกิดขึ้นบ้าง และจะต้องมีความมุ่งมั่นจริงจังเพื่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งความเป็นผู้นำจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการบริหารจัดการทำให้เกิดแรงจูงใจและนำมาซึ่งพลังในการ
พัฒนางานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่สำคัญต่อการลงสู่สนามแข่งขันขององค์การ (วสันต์
สุทธาวาศ, 2557, หน้า 15)
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้
แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองพะเยา พ.ศ 2561 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กล่าวว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้า นต่าง ๆ
เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริ าชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ สร้ า งวิ ส ั ย ทั ศ น์ และปรั บเปลี ่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ าราชการในสั ง กั ด ให้ เป็ นบุ ค ลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา, แผนการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองพะเยา,
2561, หน้า 63) ตามนโยบายการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพะเยาดังกล่าว กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
ได้สร้างความตระหนักในการวางแผนดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา มีทั้งหมดจำนวน 6 แห่ง ต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เพื ่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต ามตามพระราชกฤษฎี ก านี ้ อี ก ทั ้ ง เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการศึ ก ษา ตามรายงานผ ลการดำเนิ น งานของรั ฐ บาล (2558, หน้ า 383)
โดยนายกรั ฐ มนตรี พ ลเอก ประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วถึ ง การเร่ ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมนวั ต กรรม
โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
การผลิตกำลังคนในสาขาที่ ขาดแคลนการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน จึงเป็นภารกิจอันหนึ่งที่ต้อง
ร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยให้ทันกับโลกปัจจุบัน และอนาคตที่จะเกิดขึน้
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จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้น กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน “ผู้บริหาร” ถือได้ว่าเป็นตัวจักร
สำคั ญ ในการขั บเคลื ่ อ นให้ เกิ ด องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต้ อ งมี ภ าวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารงาน
ในสถานศึกษา สนับสนุนผลักดันให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ
และมี ประสิทธิ ภ าพ และรั บนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดแนวทางและหลั กเกณฑ์ก ารจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กระทรวงหมาดไทย, 2562, หน้า 15) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็ นทั้งอำนวยการ นักจัดการ และเป็นผู้นำ ซึ่ง
ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องใช้ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถปรับตัวให้เหมาะสม
กับทุกสภาพการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล
ผู้บริหารในยุคนวัตกรรมจำเป็นต้องมี วิสัย ทัศน์ และกำหนดแนวทางในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสู่สถานศึก ษาสู่
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้จากการบูรณาการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป้าหมายเพื่อการ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม (innovation school) ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องไม่มวี ันจบสิน้ คือ ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของสถานศึกษา (สุกัญญา
แช่มช้อย, 2560, หน้า 59) ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม จึงจะส่งผลให้การปฏิบัตงิ านด้าน
การบริหารสถานศึกษา เกิดการสร้าง การพัฒนา และเป็ นแรงผลักดัน เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สถานศึกษา สามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา
จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา โดยมุ่งหวังให้ได้ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหาร
ให้มีทักษะการบริหารที่มีประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรมของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้นำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
2. บทบาทหน้าทีข่ องผู้บริหารสถานศึกษา
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
5. คุณลักษณะของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
6. การบริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
พะเยา

บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีองค์ประกอบ 6 ด้าน
1. ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม
2. ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
3. ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
4. ด้านการคิดสร้างสรรค์
5. ด้านการบริหารความเสี่ยง
6. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ บทบาท
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้กำหนดวิธดี ำเนินการ
วิจัยตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บ ริหาร จำนวน 12 คน และครูผู้สอนจำนวน 168 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน
180 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทำงาน และตำแหน่งในการปฏิบัตหิ น้าที่ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ธ
(Likert)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างเครื่องมือ โดยยึดกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมบทบาทภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม
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3.4 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้อหา โครงสร้างและภาษา ให้ได้ขอ้ คำถามที่ครอบคลุมแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
3.5 นำแบบสอบถามที่ได้รับคำแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน
3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
3.6 นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคำนวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับนิยามศัพท์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปไว้ใช้โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มคี วามตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา
3.6.1 ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
3.6.2 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
3.6.3 จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยนำส่งที่งานสารบรรณในแต่ละโรงเรียน
4.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำส่งด้วยตัวเอง ให้กับงานสารบรรณของ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมื องพะเยา ทั้ง 6 แห่ง โดยการนัดหมายกำหนดการเก็บรวบรวมใช้ระยะเวลา 15-20 วัน ผู้ตอบ
แบบสอบถามนำส่งแบบสอบถามที่งานสารบรรณในสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ และในสถานศึกษาที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่ คือ
โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ทางผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจะไม่สามารถให้ข้อมูล
หรือตอบแบบสอบถามนีไ้ ด้ เพื่อที่จะไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับทีมผู้วิจัย ที่ทำงานอยู่ ณ สถานศึกษาแห่งนี้
4.3 ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองที่งานสารบรรณในแต่ละวิทยาลัย
หลังจากระยะเวลาผ่านไป 15-20 วัน
4.4 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้ทั้งหมด จำนวน 1800 ฉบับ มีความสมบูรณ์ จำนวน 1800 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทั้งหมดดำเนินการตรวจสอบข้อมู ล (Editing)
และตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบ
ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตวิ เิ คราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และเรียงลำดับความถี่จากสูงสุดไปต่ำสุด
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ผลการศึกษา
1. บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
บทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
1
2
3
4
5
6

ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
ด้านการคิดสร้างสรรค์
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

ระดับบทบาท
N = 180
𝜇
𝜎
3.87
0.38
3.73
0.45
3.79
0.43
3.69
0.47
3.63
0.50
3.87
0.54
3.76
0.35

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 บทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรมของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา
จั ง หวั ด พะเยา อยู ่ ใ นระดั บ มาก (𝜇 = 3.76, σ = 0.35) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย สูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม (𝜇 = 3.87, σ = 0.38)
และด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (μ = 3.87, σ = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
(𝜇 = 3.79,σ = 0.43) ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง (𝜇 = 3.73, σ = 0.45) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
(𝜇 = 3.69, σ = 0.47) และด้านการบริหารความเสี่ยง (𝜇 = 3.63, σ = 0.50) ตามลำดับ
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทภาวะผู้ นำเชิง นวั ตกรรมของผู้ บริห ารโรงเรี ยนในสั งกัด เทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า
2.1 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม มีผู้ให้ข้อเสนอแนะบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมือ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ดั ง นี ้ ผู ้ บริ ห ารควรรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
ในการบริหารงาน มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และเป็นธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์
ที่ทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความชัดเจน
2.2 ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง มีผู้ให้ขอ้ เสนอแนะบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ ผู้บริหารควรสร้างทัศนคติที่ทันสมัยสำหรับผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมโลก
2.3 ด้ า นการทำงานเป็ น ที ม และมี ส ่ ว นร่ ว ม มี ผ ู ้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะบทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรม
ของผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมือ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ดั ง นี ้ ผู ้ บริ ห ารควรสร้ า งขวั ญ และกำลังใจ
ในการทำงาน ส่งเสริมให้บุคลากรรับทราบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มากขึ้น เมื่อบุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆในทางที่ดี ก็ย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น
-Proceedings-

265
2.4 ด้านการคิดสร้างสรรค์ มีผู้ให้ข้อเสนอแนะบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ชุมชน และสร้าง
โอกาสให้เกิดความแปลกใหม่และปรับเปลี่ยนการบริหารให้มีความหลากหลาย สร้างเครือข่าย บริหารองค์กรอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ปัจจุบัน
2.5 ด้านการบริหารความเสี่ยง มีผู้ให้ขอ้ เสนอแนะบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ ผู้บริหารควรบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง โดยทุกกิจกรรม/
โครงการ ควรมีการประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ควรบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
2.6 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผู้ให้ขอ้ เสนอแนะบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ ผู้บริหารควรปรับปรุงและแก้ไขปัญหาระบบ
ความเร็วและความทั่วถึงของอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมและอบรมพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้งานส่วน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรมของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา
จังหวัดพะเยา พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้
ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการทำงานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์และด้านการบริหารความเสี่ยง
1. ผลการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรมของผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมาก ซึ่งบทบาทด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองพะเยาจะมีลักษณะการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความรับผิดชอบ มีความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน วัฒนธรรมการทำงานมีสภาวะที่เอื้อต่อการยอมรับและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการสร้าง
มาตรฐานในการปฏิ บั ต ิ ง านที ่ ทุ ก คนเข้ า ใจตรงกั น และยึ ด ถือ เป็ น แนวปฏิ บั ต ิ เดี ย วกั น บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยความจริงใจ และให้เกียรติเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าของการประเมิน
เพื ่ อ พั ฒ นางานในองค์ ก ร สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ จี ร าภา ประพั น ธ์ พ ั ฒ น์ (2560, หน้ า 16) กล่ า วว่ า
การกำหนดทิศทางโครงสร้างองค์กรและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายใน
องค์กรด้วยการเล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นสำคัญให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้บุคลากรได้ผ่อนคลายไม่เ ครียด ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ ไม่ยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีนำ้ ใจและมีมารยาทในการทำงานร่วมกัน สนับสนุนให้บุคลากร
แสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมของตนเอง ส่งเสริมให้
บุคลากรรู้จักเข้าสังคม เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น มีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดความคิ ด และ
นวัตกรรม ที่นำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่าง ๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและให้
รางวัลหรือผลตอบแทนแก่บุคลากรที่สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อเสริมแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
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2. ผลการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู้ น ำเชิ งนวั ตกรรมของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสั งกัด เทศบาลเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ นิเทศ กำกับดูแล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ที่ชัดเจนในการทำงาน
สามารถบริหารงานโดยใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน มีความยุติธรรมนำกฎระเบียบต่าง ๆ มาใช้ในการบังคับ
บัญชา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานทุกด้าน ควบคุมอารมณ์ยอมรับฟังสภาพ
ปัญหาต่าง ๆ เปิดรับความคิดใหม่คิดในเชิงบวก และพร้อมหาแนวทางแก้ไข สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558, หน้า 39) กล่าวว่า การนำสู่การเปลี่ยนแปลง คือ
การขั บ เคลื ่ อ นสถานศึ ก ษาโดยแผนงานหรื อ กลยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ จะนำมาซึ ่ ง การเปลี ่ ย นแปลงในขณะเดี ย วกั น การ
เปลี่ยนแปลงก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงที่ดจี ะต้องเริ่มจากกระบวนการปรับ
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทิศทางการทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารมีบทบาทใน
การโน้มน้าวและเจรจาเพื่อให้ครูทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบุคลากร
อย่างไร เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการชั้นเรียนได้อย่างไร แผนงานเชิงนวัตกรรมของ
สถานศึกษานัน้ จะส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าได้อย่างไร ทั้งนีก้ ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมให้กับสถานศึกษา
3. ผลการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ตกรรมของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ดเทศบาลเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่ วนร่ วม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในแต่ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีการจัดโครงสร้างสถานศึกษาให้มคี วามยืดหยุ่นเพื่อกระจาย
อำนาจในการบริหารงาน มีการจัดบุคลากรให้ตรงกับสายการบังคับบัญชา สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา สถานศึกษามีการสนับสนุนให้เกิด
การประสานงานอย่างทั่วถึงทัง้ องค์กรมีการจัดกระบวนการดำเนินงานในเชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ได้ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรตัดสินใจได้อย่างอิสระ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
วิธีการที่หลากหลาย มีการสร้างความไว้วางใจในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชยในความสำเร็จ
ของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก โตนาค (2556, หน้า 47) กล่าวว่า การทำงานเป็นทีม คือ การ
ร่วมมือร่วมใจปฏิบัตงิ านกับสมาชิกบูรณาการความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นทีมมุ่งเน้น
ให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมสมองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แบ่งปันความคิดที่กว้างขวางโดยไม่มีอคติร่วมมือร่วมพลังคิดค้นสืบค้น มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและการมีส่วนร่วมเป็น
ความสามารถในการโน้มน้าวให้บุคลากรหรือผู้อื่นรวมถึงสังคม ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานช่วยกันคิด
ช่วยกันระดมสมองด้วยความเต็มใจ จริงใจ ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อสังคมหรือชุมชนมี
งานใด ๆ ผู้บริหารก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมด้วยความเต็มใจตั้งใจและร่วมงานกับสังคมอย่างเต็มความสามารถ
4. ผลการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวัต กรรมของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา บทบาทด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในแต่ละ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยามีการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง คิดนอกกรอบ สร้างโอกาส สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด ทางสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน จัด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความหลายหลายขององค์ความรู้ อีกทั้ง
ผู้บริหารยังรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ชุมชน และสร้างโอกาสให้เกิดความแปลกใหม่และปรับเปลี่ยนการบริหาร
ให้มีความหลากหลาย สร้างเครือ ข่า ย ร่วมมือกับหน่ วยงานที ่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อพัฒ นาศั กยภาพตนเองและองค์ ก ร
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ จี ร าภา ประพั น ธ์ พ ั ฒ น์ (2560, หน้ า 43) กล่ า วว่ า การคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง
ความสามารถในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆหลากหลายรูปแบบ หลายแง่มุมคิดนอกกรอบสร้างทางเลือกใหม่เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำสิ่งใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการ
บริหารและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าของผู้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมีการสำรวจหาข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถนำความคิดแบบเดิมมาพัฒนาต่อยอด เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ๆเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ตลอดจนสนับสนุนสภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
5. ผลการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ตกรรมของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ดเทศบาลเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา บทบาทด้านการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะสถานศึกษาในแต่ละสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีการวางแผนการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยง โดยทุก
กิจกรรม/โครงการ มีการประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบกา รดำเนินงาน และ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งสร้างความเสมอภาคและความสามัคคี ลดความ
ขัดแย้งภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ควรวิเคราะห์ วางแผน ร่วมมือกับเครือข่ายและให้บุคลากร
ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารและการดำเนินการภายในสถานศึกษาและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากร
ในโรงเรียน ชุมชนและเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เวียงวิวรรธน์ ทำทูล (2557,
หน้า 56) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนา คตเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจขององค์การโดยควบคุมกิจกรรมและกระบวนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การระบุความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์สาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนหรือการปฏิบัติ งาน 2) การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบความเสี่ยง ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้ การกำหนดเกณฑ์และการประเมินมาตรฐาน การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง 3) การจัดการความเสี่ยง เป็นการลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดขนาดผลกระทบของความเสียหายจากความเสี่ยง เช่นมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง การปรับปรุงกระบวนงานลดความซับซ้อนหรือการตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานแต่ละขั้นตอนการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4) การติดตามประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานการ
จัดสรรทรัพยากรการใช้ทรัพยากรในโครงการกับผลผลิตของโครงการรวมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลปฏิบัติงานเพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงงาน
หรือแผนงานว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตามขัน้ ตอนตามกฎเกณฑ์และตามเวลาที่กำหนด
6. ผลการศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในแต่ละ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูล
เอาไว้เป็นหมวดหมู่ในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพื่อเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง
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ๆ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบสารสนเทศ มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกในการนำไปใช้ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลการใช้สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เวียงวิวรรธน์ ทำทูล (2557, หน้า 58) ได้กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีและเครื่องมือทางข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนคนในองค์กรเข้าถึงความรู้และมีการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยรวมไปถึงตัวระบบและกระบวนการทางเทคโนโลยีตลอดจน
โครงสร้างของความร่วมมือที่จะทำให้เกิดทักษะในการประสานงานการสอนงานและทักษะเกี่ยวกับความรู้ดา้ นอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมการสร้างมิตรภาพ ไม่ยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลาง รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา
1.2 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารควรสร้างทัศนคติที่ทันสมัยสำหรับผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และสังคมโลก
1.3 ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสร้างทีมทำงาน โดยให้มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมอย่างหลากหลายในการเสนอแนวความคิดเห็น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทำงาน
แบบข้ามสายงานหรือกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และควร
ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจสำหรับ ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
1.4 ด้านการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำสิ่งใหม่หรือสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ชุมชน ปรับเปลี่ยนการบริหารให้มีความหลากหลาย
1.5 ด้านการบริหารความเสี่ ยง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และควรประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ทุก
กิจกรรม/โครงการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน
1.6 ด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างระบบบริหารเทคโนโลยี
ที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ แสดงวิสัยทัศน์และการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรมีความ
เข้าใจและยอมรับ และควรปรับปรุง แก้ไขปัญหาความเร็วและความทั่วถึงของระบบอินเตอร์เนต
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้น ำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น ำเชิงนวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
3.3 ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์
ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในทุกด้าน ด้วยความเอาใจใส่อันเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ที่ได้ช่วยให้
ข้อเสนอแนะ แนวทาง การแก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยให้มีคุณภาพ สมบูรณ์และสำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณ
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัย ทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
ท้ายนี้ผู้วิจัยขออำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก อันเป็นที่พึ่งให้มี
สติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยขอให้เป็นกตเวทิตาแด่ บิดา มารดา ครอบครัวของผู้ศึกษา ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ
และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนสามารถทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค. ข่าววงการศึกษา. สืบค้นเมื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2562,จาก https://www.moe.go.th/moe/th/news/
กระทรวงหมาดไทย. (2562). กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. หลักการบริหารการศึกษาท้องถิ่น. ไทยวัฒนา
พานิช, กรุงเทพมหานคร.
กองการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา. (2563). รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา. พะเยา.
ขวัญชนก โตนาค. (2556). การวิเคราะห์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย
นเรศวร, พิษณุโลก.
จีราภา ประพันธ์พัฒน์. (2560).การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี,
กรุงเทพมหานคร.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2553). ผูน้ ำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ: กระบวนทัศน์ใหม่และผูน้ ำใหม่ทางการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เวียงวิวรรธน์ ทำทูล. (2557). ภาวะผูน้ ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารทีส่ ่งต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ศศิประภา ขัยประสิทธิ.์ (2553). องค์กรแห่งนวัตกรรม ทางเลือกของผู้ประกอบการยุคใหม่ = Innovative
organization: An alternative for modern entrepreneur. วารสารนักบริหาร, ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(2553).
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564). กรุงเทพมหานคร.

-Proceedings-

270

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2558). รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558), สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ,
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, กรุงเทพมหานคร.
สุกัญญา แช่มช้อย. (2560). การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล. พิษณุโลก, พิษณุโลกดอทคอม.
อนุสรา สุวรรณวงศ์. (2558). กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู
โรงเรี ย นเอกชน.วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต , จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ,
กรุงเทพมหานคร.
อภิรักษ์ บุปผาชื่น. (2563). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม: การขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ . วารสารนวัตกรรม
การศึกษาและการวิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

-Proceedings-

271

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
The Strategic Leadership of School Administrator Song District Under Phrae
Primary Educational Service Area Office1
นันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Nundanuchaua Napukpongchai1* and Sunthon Khlai-um2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแพร่ เขต 1 2)เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น ำเชิ ง กลยุ ทธ์ ข องผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 140 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ
เซฟเฟ่
จากผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์การที่มีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ด้านการออกแบบองค์กร,ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร,ด้านการจัดตั้ง
ควบคุมองค์กรให้สมดุล ส่วนด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1
จำแนกตามวุฒิการศึกษาด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร,ด้านการออกแบบองค์กร,ด้านการบริหารทรัพยากรใน
องค์การ,ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพและด้านการจัดตั้งควบคุมองค์ก รให้สมดุล พบว่า
ภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนการเปรียบเทียบจำแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ าน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนับสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์, ผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study The strategic leadership of school administrator Song
district under Phrae primary educational Service Area Office 1. 2) Compare the strategic leadership of school
administrator Song district under Phrae primary educational Service Area Office 1 by classifying educational
background and work experience. The sample in this research consisted of 140 people by using Krejcie and Morgan
sampling method. the participates were the directors and teachers in the school Song district, Phrae primary
educational Service Area Office 1. The tools used in this research are 5 level of questionnaire. Theindex of
conformance is 1.00, and the confidence is 0.97. The statistics is used to analyze data and to find the difference
were percentage, mean, standard deviation. T-test independent and one-way analysis of variance (ANOVA) and
using the Scheffe 'method of analyzing pairs of means to see if there is a difference.
The results of this study were as follows 1) The strategic leadership of school administrator Song district
under Phrae primary educational Service Area Office 1 was high level. aspects with the highest and lowest mean
were Support for effective organizational culture, followed by organizational design, organizational direction,
organization of balance control As for resource management in the organization Have the lowest mean
,respectively.2) The comparison of outcome in The strategic leadership of school administrator Song district under
Phrae primary educational Service Area Office 1 by Classifying educational background, organizational direction
,organizational design , As for resource management in the organization , Support for effective organizational
culture and organization of balance control. The result has no significantly differenceat the .05 level the part of
overview which is inconsistent with the hypothesis. The Comparisons that was classified the work experience were
found that both overview. There was no significant differenceat the .05 level. Except side as for resource
management in the organization were There was significant differenceat the .05 level. which is inconsistent with
the hypothesi.
Keywords: Strategic Leadership, School Administrators
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บทนำ
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่ านช่วงศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21
เป็นปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่สำคัญซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดันให้มกี ารปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้านมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนประเทศไทยซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย
ให้สำเร็จได้นนั้ คําตอบคือ “การศึกษา” เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม สร้างชาติเป็น
กลไกหลักในการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศที่เป็น “พิมพ์เขียว
ประเทศไทย”ที่เชื่อมรอยการพัฒนาทุกด้ านเข้าด้วยกันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575)
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560-2575),แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.25602564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังนั้น
การศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของชาติ อีกทั้ง
ยังเป็นตัวแปรสำคัญของสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันระยะยาวอันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) โดยการปฏิรูปการศึกษาใน
ปีพ.ศ. 2542 ในยุคนี้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในกระแสโลกาภิวัตน์ การปรับโครงสร้างการบริหาร
ราชการ การกระจายอำนาจ การบริหารจัดการศึกษาสำหรับทุกภาคส่วนโดยกำหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่
สำคัญที่สุดที่มีหน้าที่ให้บริการแก่เยาวชนและประชากรในเขตบริการโดยตรงและระบุให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สถานศึกษาต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การที่สถานศึกษาจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่าง
ยิ่งที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คือ “ผู้บริหารสถานศึกษา” เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไก
สำคั ญ และเป็ น กุ ญ แจแห่ ง ความสำเร็ จ เพราะนอกจากผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจะมี ห น้ า ที ่ ปฏิ บั ต ิ ต ามภารกิ จ ของ
สถานศึกษาแล้วนั้น ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมต่อของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับครูและผู้เรียนที่สุด
โดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ ปฏิภาณไหวพริบดี มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการปรับปรุงแก้ไข มีความสามารถในการสื่อสาร การพูดโน้มน้าวจิตใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีและมีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (ธร สุนทรายุทธ, 2551)
ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ในศตวรรษที่ 21 ผู้นำที่สามารถนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่
องค์การผู้นำขององค์การหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้นความเป็นผู้นำเชิงกล
ยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติสำคัญ คือ ผู้นำที่แสดงให้เ ห็นถึงการกำหนดทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่สมาชิกที่เป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นทำให้เกิด
การตระหนักรูใ้ นภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความร่วมมือในการพัฒนาและการดำเนินการใด
ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้และจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังร่วมในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและผลักดันให้เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ประสบความสำเร็จเพื่อปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการ
พัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและมีความจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถรอบด้านต้อง
มีความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ชัดเจนในการนำพาองค์การให้ไปสู่ความสำเร็จซึ่ง
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รู ปแบบของภาวะผู ้ น ำเชิ ง กลยุ ทธ์ จ ึ ง เป็ น รู ปแบบของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาที ่ น ำความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ขั บเคลื่อน
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย
ทั้งนีก้ ารบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องสร้างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและสถานศึกษาเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีระบบมีแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งรูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ได้สังเคราะห์จากองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นำเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบสำคัญที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการกำหนดทิศทางขององค์ กรที่มีความชัดเจนทั้ง
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรอย่าง
รอบด้าน 2.ด้านการออกแบบองค์กรในการออกแบบวิธีการ ขั้นตอนและรูปแบบของกระบวนการภายในองค์กรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การโดยสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
บริหารงานด้านงบประมาณด้านบุคลากรและทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน 4.ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพมีการ
สร้างค่านิยม ความเชื่อและความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติ
ตลอดจนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและ 5.ด้านการจัดตัง้ ควบคุมองค์กรให้สมดุลสามารถควบคุมอำนาจจัดรูปแบบ
ขององค์การที่เป็นการรวมศูนย์อำนาจมีการกระจายงานกระจายอำนาจในการดำเนินงานสามารถสร้างสมดุลมีการ
จัดการบริหารงานดูแลในกระบวนการทำงานได้ เหมาะสมโดยองค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
ที่กล่าวมาข้างต้นจะสามารถเป็นแนวทางที่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
สถานศึกษาที่กำหนดไว้พร้อมทั้งสามารถรับมือต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคศตวรรษที่ 21 หากผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาไม่ ม ี ค วามตั ้ ง ใจ ไม่ ม ี ทั ก ษะการบริ ห ารจะทำให้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาซึ่งดูได้จากรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2560 /2561 ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมายแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 พบว่าข้อมูลค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติและนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผล
O-NET , PISA , TIMSS พบว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอีกมากโดยเห็นได้จาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ย PISA และ TIMSS ทีต่ ่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างชัดเจน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2562) เช่นเดียวกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 1 ที่ได้มกี ารบริหารจัดการการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายตามแผนยุทธ์ชาติ 20 ปี ตลอดจนการดำเนินงาน
ตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชา ติ ทางสำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ การศึ ก ษา ประถ มศึ ก ษาแ พร่ เขต 1 ได้ มี
การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอำเภอสอง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศขั้นพื้นฐาน (O-net)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาอำเภอสองมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่และระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งหากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละเป็นภาพรวมของสถานศึกษาอำเภอ
สองคือ มีค่าเฉลี่ย 37.88 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ที่มีค่าเฉลี่ย 41.09 และ
ภาพรวมของประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 37.98 (กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1, 2562)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการศึกษาถึงภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอ
สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และการพัฒนาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น
วุฒกิ ารศึกษา
1.ปริญญาตรี
2.สูงปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 6 – 10 ปี
3.11 ปีข้นึ ไป

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร
2. ด้านการออกแบบองค์กร
3. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ
4. ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ
5. ด้านการจัดตัง้ ควบคุมองค์กรให้สมดุล

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาอำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่
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และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ภูมไิ ด้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 140 คน (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์
ในการทำงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 37 ข้อ
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
2. วิเคราะห์เนื้อหาของแนวคิด และทฤษฎี มาประมวลเป็นกรอบแนวคิดเพื่อกำหนดขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง แก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษานำเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ได้ ค่ า เฉลี่ ย ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ตามเกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.967
6. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ และนำไปดำเนินการเก็บข้อมูลตาม ขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ใ นการขอเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัว อย่าง จำนวน 140 ฉบับ ด้วยตัวเอง
3. ผู้ วิ จั ย เก็ บ แบบสอบถามมาได้ ทั้ ง หมด จำนวน 140 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้ว ยโปรแกรมสำเร็จรู ปทางสถิติต่ อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา
ใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละแล้วนำเสนอในรูป
ตาราง
2. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กำหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554)
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง กลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการทดสอบ
ค่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง กลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะดำเนินการตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ตาราง 1 แสดงค่ า เฉลี ่ ย และค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐานในภาพรวมของภาวะผู ้ น ำเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสานศึกษา

n = 140
ระดับ

X̅

S.D.

1. ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร

4.37

0.48

มาก

2. ด้านการออกแบบองค์กร

4.39

0.51

มาก

3. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ

4.28

0.51

มาก

4. ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มปี ระสิทธิภาพ
5. ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์กรให้สมดุล

4.41
4.35

0.49
0.55

มาก
มาก

4.37

0.45

มาก

เฉลี่ยรวม

จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.41) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบองค์กร (X̅ = 4.39) ด้านการกำหนดทิศทาง
ขององค์กร (X̅= 4.37) ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล (X̅ = 4.35) ตามลำดับ ส่วนด้านการบริหารทรัพยากร
ในองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X̅ = 4.28)
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2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสานศึกษา

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี

(n=95)

(n=45)

t

X̅

S.D.

X̅

S.D.

1. ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร

4.32

0.46

4.49

0.49

0.82*

2. ด้านการออกแบบองค์กร

4.37

0.51

4.44

0.53

0.93

3. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ

4.22

0.45

4.39

0.60

0.06

4. ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ

4.38

0.49

4.46

0.50

0.85

5. ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล

4.32

0.55

4.40

0.56

0.93

4.33

0.44

4.44

0.47

0.71

รวม

Sig (2tailed)
0.04
0.43
0.06
0.41
0.42
0.17

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนด
ทิศทางขององค์กร มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ส่วนด้านการออกแบบองค์กร ด้านการ
บริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้
สมดุลมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ด้
า
นการกำหนดทิ
ศทางขององค์กร
1

2

3

4

5

ด้านการออกแบบองค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากร
ในองค์การ

ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่
มีประสิทธิภาพ

ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้
สมดุล

ภาพรวม

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

0.08
31.40

2
137

0.04
0.23

0.18

0.83

รวม

31.48

139

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

0.38
36.09

2
137

0.19
0.26

0.72

0.49

รวม

36.47

139

ระหว่างกลุ่ม

2.22

2

1.11

4.55*

0.01

ภายในกลุ่ม

33.32

137

0.24

รวม

35.54

139

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

0.93
32.61

2
137

0.47
0.24

1.95

0.15

รวม

33.54

139

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

0.65
41.04

2
137

0.33
0.30

1.09

0.34

รวม

41.69

139

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

0.67
27.86

2
137

0.33
0.20

1.65

0.20

รวม

28.53

139

แหล่งความแปรปรวน

จากตาราง 3 ผลเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่าง

กันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนัน้ จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ดังนี้
ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
นอกจากนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มปี ระสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน 6 – 10 ปี กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
11 ปีข้นึ ไป มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05
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สรุปและอธิปรายผล
1.ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลุยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจนผ่านกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบต่อ
การบริหารสถานศึกษา กระทั้งสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส สุทธิการ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนด้านการกำหนดทิศทางขององค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพแลดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษา ผู้บริหารมีการดำเนินการให้ครูร่วมสามารถแสดง
ความคิดเห็น ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานได้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.2 ด้ า นการออกแบบขององค์ ก ร โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้คนในสถานการณ์
ปัจจุบัน สามารถกำหนดรูปแบบอัตลักษณ์และออกแบบกระบวนการภายในสถานศึกษาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
ออกแบบวิธีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเปิดกว้างยอมรับต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกฤช พรหมฉิน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรมีการ
ปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารมีการกำหนดอัตลักษณ์ขององค์กรชัดเจน มีการชีแ้ จงอัตลั กษณ์ขององค์กร
ให้บุคลากรทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน มีการบริหารงานตามจุดเด่นขององค์กร
1.3 ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการบริหารงานด้านบุคลากร การบริหารงานด้านงบประมาณภายใน
สถานศึกษาที่เหมาะสมโดยสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการบริหารทรัพยากรและสร้างจิตสำนึกในการเลือกใช้
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นวางแผนการใช้งบประมาณ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนเน้นย้ำบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ทำงานให้เกิดผลทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส สุทธิการ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะ
ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจูงใจและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผู้บริหารพัฒนาความสามารถ
โดยการคำนึงถึงความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้บริหารกระตุ้นและจูงใจพั ฒนาตนเองของบุคลากรด้วย
วิธีการหลายรูปแบบ มีการมอบหมายงานความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกัน ซึ่งภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี ความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีหลักการในการดำเนินชีวิต เห็นแก่ประโยชน์
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ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์โปร่งใสถูกต้องสามารถตรวจสอบได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่น การดำเนินการโดยยอมรับในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสามารถสร้างค่านิยม
ความเชื่อ ความเข้าใจให้กับบุคลากรซึ่งเป็นที่ยอมรับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัตริ ่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเมธี จันทโร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผลเพราะผู้นำเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์การมากขึ้นปรับเปลี่ยนค่านิยมที่มี อิทธิพลต่อการ
ดำเนินงานขององค์การ ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรัก สามัคคีทุ่มเทในการทำงานส่งผลดีแก่องค์กร
1.5 ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์กรให้สมดุล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถจัดรูปแบบขององค์การที่เป็นการรวมศูนย์ อำนาจโดยมีการกระจายงาน กระจายอำนาจใน
การดำเนินงานมีการสร้างสมดุลโดยการจัดการบริหารงานดูแลในกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐานมุ่งเน้นบูรณาการ
ความคิ ดที ่ห ลากหลายให้ บุ คลากรในสถานศึก ษาได้ ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั น ตลอดจนสามารถกระตุ้ น ให้ บุ คลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา นิรงบุตร (2561) ได้ศกึ ษาเรื่อง ภาวะผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการควบคุมดูแลและประเมินกลยุทธ์
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมและประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลักเกณฑ์ ยึดหลักการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
มีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บริหารด้วยความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล
ซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำเชิง
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.1.1 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทขององค์กรอย่างรอบด้านตลอดจนสามารถสนับสนุนร่วมสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรใน
สถานศึกษาให้ปฏิบัติตามได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชตา กาญจนโรจน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ระดั บการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาแตกต่างกัน ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร
2.1.2 จากผลการเปรียบเทียบวุ ฒิการศึกษา พบว่า ด้านการออกแบบองค์กร มีความคิดเห็ น
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายขององค์กรได้เหมาะสม
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มีความความคิดสร้างสรรค์ มองหาโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของของนายวรารักษ์ หนึ่งโชคชัย ( 2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บ ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของครูในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ได้ศึกษาเรื่อง ผลการศึกษา
พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษาครูที่มี
วุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีการรับรู้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้านการออกแบบองค์กรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.1.3 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์กร มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการใช้งบประมาณภายในสถานศึกษา
ได้อย่างเหมาะสมและสามารถเลือกใช้ ว ิธีการที่ห ลากหลายในการบริหารงานด้า นบุคคล ด้านงบประมาณ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา นิรงบุตร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับการศึกษากับด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.1.4 จากผลการเปรี ย บเที ย บวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา พบว่ า ด้ า นสนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที ่ มี
ประสิทธิภาพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันกับ
บุคลากรในสถานศึกษา มีแนวปฏิบัตงิ านร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัตไิ ด้ ตลอดจนสามารถปรับตัวสามารถ
ยืดหยุ่นการดำเนินการของสถานศึกษายอมรับในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา นิรง
บุตร (2561) ได้ศึกษาเรื่ องภาวะผู ้นำเชิงกลยุทธ์ข องผู ้ บริหารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับการศึกษากับด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์ก ารมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน
2.1.5 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์กรให้สมดุลมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดรูปแบบองค์กรที่เป็นระบบมีการกระจาย
งาน กระจายอำนาจในการดำเนิ น งานให้ ได้ คุ ณภาพและมี มาตรฐาน บุ ค ลากรในสถานศึ กษามี ส่ ว นร่ วมในการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย พิมพาภรณ์ ( 2555) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที่ 6
ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
และครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที่ 6 จำแนกตามระดับการศึกษา ด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
แบบผู้สร้างสรรค์ท่คี วบคุมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.2 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำเชิง
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.2.1 จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการ
กำหนดทิศทางขององค์กรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนคิดเชิง
สร้างสรรค์ต่อการบริหารสถานศึกษาสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนตรง
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ประเด็นตลอดจนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรอย่างรอบด้านซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของของนายวรารักษ์ หนึ่งโชคชัย ( 2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหา ร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณ์การสอนครู ที ่ มี
ประสบการณ์สอนต่างกันมีการรับรู้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้านการกำหนดทิศทางขององค์การมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.2 จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการ
ออกแบบองค์กรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
การปรับตัว ยืดหยุ่นการดำเนินการ มีทักษะในการทำงานร่วมกันกับบุคลากรในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติงานร่วมกันที่
เป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัตไิ ด้ตลอดจนยอมรับในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของนาย
วรารักษ์ หนึ่งโชคชัย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การสอน ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีการรับรู้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้านการออกแบบ
องค์กร มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.3 จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการ
บริหารทรัพยากรในองค์การมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการบริหารงานด้านบุคคล ด้านงบประมาณมีการวาง
แผนการใช้งบประมาณภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษามีกิจกรรมที่สามารถปลูก
จิตสำนึกในการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่ง
นภา นิรงบุตร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประสบการณ์ทำงานกับด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.4 จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน พบว่า ด้านสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
เตรียมความพร้อมในการปรับตัวสามารถยืดหยุ่นการดำเนินการ ยอมรับในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกันกับบุคลากรในสถานศึกษา มีแนวปฏิบัตงิ านร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัตไิ ด้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุ่งนภา นิรงบุตร (2561) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงงกลยุทธ์ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ประสบการณ์ทำงานกับด้านการสร้างวัฒนธรรม
องค์การมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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2.2.5 จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการ
จัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ควบคุมอำนาจรวมถึงสามารถจัดรูปแบบองค์กรที่เป็นระบบมีการกระจายงาน กระจายอำนาจในการดำเนินงานให้ได้
คุณภาพและมีมาตรฐาน บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ของนายวรารักษ์ หนึ่งโชคชัย ( 2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ได้ศึกษาเรื่อง ผลการศึกษาพบว่า
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การสอน ครูที่มี
ประสบการณ์สอนต่างกันมีการรับรู้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์มคี วามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านการกำหนดทิศ ทางขององค์ กรผู้ บริหารสถานศึ กษาควรมีการกำหนดวิส ัย ทั ศ น์ พันธกิจ และ
เป้าหมายให้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสามารถใช้ กระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อการบริห าร
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีหลักการ
2. ด้านการออกแบบองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดกว้างยอมรับต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
การศึกษาในปัจจุบัน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆที่จะสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรในองค์ ก ารให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถเน้ น ย้ ำ บุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษาให้ทำงานให้เกิดผลทัง้ ภายในและภายนอกอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดโดยส่งเสริมให้สถานศึกษามีกิจกรรมที่
สามารถปลูกจิตสำนึกในการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
4. ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาควรมยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรที่อยู่
ใต้บังคับบัญชา
5. ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุลผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุน้ ให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานโดยที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดรูปแบบขององค์การที่เป็นการรวมศูนย์อำนาจโดยมีการ
กระจายงาน กระจายอำนาจในการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
3. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองครั้งนี้สำเร็จลุลวงได้ด้วยผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีย่ิงจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้กรุณาสละเวลา ให้ความรู้ คำแนะนำปรึกษา ข้อคิดเห็น
ที่ดแี ละแนะนำแนวทางการศึกษา ตลอดตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.ดร.น้ำฝน กันมา อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา นายไพทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิ เศษ โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี ) และ
นายอิทธิภัทร ธิฟู ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) ที่ได้ให้ความกรุณา
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แก้ไขและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นรวมทั้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบ
แบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
Organizational Health of Child Development Center of Local Administrative
Organizations in Chae Hom, Lampang
นัยนา สุนะเสน1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Naiyana Sunasean 1* and Santi Buranachart 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และเพื่อเปรียบเที ยบสุขภาพองค์การตามความคิด เห็นของบุค ลากร
ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยจำแนกตามวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารทำงาน ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
คือ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 103 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60–1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาได้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.98 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
โดยใช้ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า
1. สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ใน 6 ด้าน พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านความ
เป็นผู้นำของผู้บริหาร 2) ด้านอิทธิพลของผู้บริหาร 3) ด้านการอยู่ร่วมกันของครู 4) ด้านเกียรติศักดิ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5) ด้านการสนับสนุนทรัพยากร และ 6) ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ
2. ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์การตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทำงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: สุขภาพองค์การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract
The purposes of this research is to study the organizational health of child development center of local
administrative organizations in Chae Hom, Lampang. And to compare the organizational health according to the
opinions of personnel in child development centers, classified by educational background and work experience.
The simple group used in this research is personnel in child development centers. The samples wear 103 persons.
Selected by Krejcie and Morgan’s. The tool in this process was a five rating scale by Index of item Objectives
Congruence (IOC) between the question and the content of 0.60–1.00 and by using Alpha Coefficient to get
reliability level of the questionnaire equals to 0.98. The statistical treatment were used Mean, Frequency, Standard
Deviation and comparative analysis of One-way ANOVA.
The findings were as follows:
1. The organizational health of child development center of local administrative organizations in
Chae Hom, Lampang. In 6 aspects were found that overall and each aspect were at a high level. With a descending
average: 1) Management leadership 2) Executive Influence 3) Teacher Coexistence 4) Honor of Child Development
Center 5) Resource Support and 6) Academic Focus
2. Compare the organizational health of child development center according to the opinions of personnel
in child development centers. Which classified by educational background and work experience, were found that
was no different.
Keywords: Organizational health, Child Development Center

บทนำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 18 กำหนดว่าการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึก ษาขั ้น พื้ นฐานให้จั ดในสถานศึก ษา ดังต่อไปนี้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวั ย ได้แก่ ศูนย์เด็ ก เล็ ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ
และเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรื อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามหลัก
วิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้น
ๆ โดยแบ่ ง การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กเป็ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห ารงาน และด้ า นการบริ หาร
งบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การ
เรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2–5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ดำเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)
ดำเนินการในวัด/มัสยิด และสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครอง

-Proceedings-

289
ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และ
มาตรา 4 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2559)
บทบาทหน้ า ที ่ ข องศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก คื อ การให้ บ ริ ก าร การอบรมเลี ้ ย งดู การจั ด ประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึ กษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย
ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจึงต้ องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละ
ช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้า
รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีก ารศึกษาโดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียน
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 230 วัน โดยมีการให้บริการต่าง ๆ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย,
2559)
ฮอย และซาโบ (Hoy & sabo, 1997, p.144) อ้างอิงใน นาถอนงค์ เตียเจริญ , 2559, หน้า 21 โรงเรียนที่มี
สุขภาพดีจะต้องประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียน ซึ่งมีพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน และการปฏิบัติต่อ
กัน อย่างสามัคคีกลมเกลียว ตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วยังทำได้สำเร็จ บรรยากาศใน การเรียนการสอนมีความเป็น
ระเบียบ ให้ความสนใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้รับการยกย่องชมเชย ผู้บริหารมีสุขภาพที่ดี
มีความเป็นมิตรให้การสนับสนุนและเปิดกว้างรับฟัง ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดหาทรัพยากรทุก ๆ ด้าน
ให้ครูผู้สอนตามที่ต้องการ สร้างความสัมพันธ์มคี วามเชื่อถือไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยสุขภาพองค์การเป็นตั วชี้วัด
อย่างหนึ่งของความสำเร็จ หรือประสิทธิผลขององค์การ องค์การใดมีสุขภาพดีก็จะทำให้การบริหาร องค์การนั้น
มีประสิทธิผล ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์การใดมีสุขภาพไม่ดี ก็จะทำให้การบริหาร องค์การนั้นไม่มีประสิทธิผล
สุขภาพองค์การสามารถวัดได้ด้วยตัวแปรใน 6 ด้าน คือ เกียรติศักดิ ของโรงเรียน(Institutional integrity) ความเป็น
ผู้นำของผู้บริหาร (Collegial leadership) อิทธิพลของผู้บริหาร (Principal influence) การสนับสนุนทรัพยากร (Resource
support) การอยู่ร่วมกันของครู (Teacher affiliation) การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic emphasis)
ดังนั้นคำว่า “สุขภาพองค์การ” จึงถูกนำมาใช้เพื่อการศึกษาองค์การในลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ม ีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง มายส์ ได้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ ความพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแผน
โดยให้ทัศนะว่าวิธี การที่จะจัดการกับ กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ม ีความหมายสมบู รณ์ได้ นั้น ต้องเริ่มมาจาก
การศึกษา “สุขภาพองค์การ (Organizational health) เน้นเป้าหมายเบื้องต้น ทั้งนี้ มายส์ ได้ระบุถึง ความหมายของคำ
ว่า “สุขภาพองค์การ” ในระยะแรกเริ่มของการศึกษาค้นคว้าว่าเป็นการศึกษา องค์การเพื่อให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญ เร่งด่วนไปที่การพิจารณาขอบเขตอย่างกว้าง ๆ ของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำร่วมกันในองค์การ และหาแนวทางปรับปรุงองค์การให้น่าอยู่ น่าทำงาน น่าศึกษา น่าเรียนรู้ หรือ
อย่างน้อยที่สุดให้มี การดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ขององค์การอย่างเป็นระบบ การศึกษาค้นคว้าดังกล่าว มายส์ ได้
เสนอ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาความหมายของสุขภาพองค์การที่สมบูรณ์ (Health organization) ว่าเป็น
สภาพขององค์การที่สามารถคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และการจัดการให้องค์การได้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนความสามารถขององค์การในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ซึ่งโดยสรุป
การศึกษาสุขภาพองค์การในทัศนะของ มายส์ เป็นการจัดชุดของระบบ เพื่อให้องค์การสามารถคงทนอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมเป็นระยะ เวลานาน ซึ่งมีแนวโน้ มสามารถบ่งบอกถึงการประเมินประสิทธิผลขององค์การในระยะเวลา อัน
สั้นได้ มายส์ (Miles, 1973, pp. 435-437)
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ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น จะสามารถดำเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ม าตรฐาน
และมีคุณภาพ ต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบโดยผู้บริหารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ ศู นย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ในความดูแลของงานการศึกษาของแต่ละท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่เป็น
ศูนย์เด็กเล็กขนาดเล็ก ซึ่งจำนวนนักเรียนจะสัมพันธ์กับงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษา ส่งผลต่อการ
บริหารงาน การมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการขาดแคลนครู ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ประสบปัญหาสุขภาพองค์การในหลาย ๆ ด้าน สนับสนุนแนวคิดโครงการ
สร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (COACT) ที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แบบก้าวกระโดดด้วย “5 ระบบหลัก” กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการพัฒนาใน
5 ระบบ คือ 1. ระบบบริหารจัดการ 2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 4. ระบบการดูแลสุขภาพและ 5. ระบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน จุดเริ่มต้นของการทำงาน
เกิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญ และความเร่งด่วนของปัญหาที่ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ จึงเกิดการ
รวมพลังความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ COACT : Capacity Of A Community Treasures ภายใต้การ
สนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สสส.ได้ร่วมกับ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (COACT) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและได้ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ 23 แห่ง และมีเป้าหมายจะขยายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวนหลายหมื่นแห่ง ทั่วประเทศเข้าถึงการพัฒนาเชิงระบบอย่างมีคุณภาพ (จุฑามาศ โชติบาง, 2562)
ในการพัฒนาองค์การให้มคี ุณภาพนั้น ต้องเริ่มมาจากการศึกษาสุขภาพองค์การเป็นสำคัญ จึงถือเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจศึกษา เพื่อให้ทราบว่า สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นและเสนอให้ผู้มีอำนาจ
ระดับสูงได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ได้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับองค์การ
ให้น่าอยู่น่าทำงาน หรื อให้มีการดำเนินการในส่วน ต่าง ๆ ขององค์การอย่างเป็นระบบตามความหมายของสุขภาพ
องค์การที่ดีว่าเป็นสภาพองค์การที่สามารถคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการให้
องค์การได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนความสามารถขององค์การในการแก้ไขปั ญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ได้
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อที่จะนำไปเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในการปรับปรุงพัฒนา
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คุ ณ ภาพของศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก นำไปเป็ น แนวทางในการกำหนดยุ ทธศาสตร์ และวางแผนการจั ด การศึ ก ษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองค์การตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจำแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. วุฒิการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1.1 ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.2 ปริญญาตรี
1.3 ปริญญาโท
2. ประสบการณ์การทำงาน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
2.1 ประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี
2.2 ประสบการณ์การทำงาน 5 -10 ปี
2.3 ประสบการณ์การทำงาน 11 ปีขนึ้ ไป
สมมติฐานการวิจัย

สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (Hoy & Sabo, 1997,
p.144) ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเกียรติศักดิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหาร
3. ด้านอิทธิพลของผู้บริหาร
4. ด้านการสนับสนุนทรัพยากร
5. ด้านการอยู่ร่วมกันของครู
6. ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ
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สมมุตฐิ าน
1. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แตกต่างกัน
2. บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 8 คน หัวหน้าส่วนราชการ 8 คน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 72 คน ครูผู้สอน 46 คน รวมทั้งสิ้น
134 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บุค ลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 6 คน หัวหน้าส่วนราชการ 6 คน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 56 คน ครูผู้สอน 35 คน
ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) เทียบขนาด
ของประชากรที่ 140 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างแบบง่าย ใช้
วิธีการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที ่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ทำงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเกียรติศักดิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้าน
ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร 3) ด้านอิทธิพลของผู้บริหาร 4) ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 5) ด้านการอยู่ร่วมกันของครู
6) ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ มีประเด็นคำถาม 47 ข้อ
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์การ จากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มากำหนดข้อคำถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และสรุปเป็นแนวคิดกำหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะ และแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามโดยกำหนดเนื้อหาคำถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ
4. นำแบบสอบถามฉบับร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. เมื่อได้ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้วนำส่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน
3 ท่าน ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) สำนวนภาษาที่ใช้เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
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ถูกต้องชัดเจน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องของคำถาม (Index of Item Objective Congruence) หรือค่า IOC ผลการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ข้ อคำถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มคี วามเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) รวมถึงการใช้ภาษา
6. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try – out) ใช้กับประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
7. นำแบบสอบถามมาวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มั ่ น (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ โดยได้ ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.98
8. นำแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบอีกครัง้
9. จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ปรับปรุงฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข ้ อมูลโดยการรวบรวมแบบสอบถามจากประชากร ตรวจสอบความถูก ต้ องสมบู รณ์
ตรวจสอบจำนวนแบบสอบถามที่รับคืนนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป
โดยได้ดำเนินการดังนี้
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้การหาร้อยละ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การทำงาน
2. ตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับการหาระดับสุขภาพองค์การ และทดสอบ
สมมุติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้
One-way ANOVA

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง พบว่า สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้ อ ยคือ ด้ า นความเป็ น ผู้ น ำของผู ้ บริ หาร ด้ า นอิ ทธิ พ ลของผู้ บริ ห าร ด้ า นการอยู ่ ร่ ว มกัน ของครู
ด้านเกียรติศักดิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการสนับสนุนทรัพยากร และด้านการมุ่งเน้นวิชาการ
1.1 ด้านเกียรติศักดิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณารายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถในการ
ดำรงไว้ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องอันไร้เหตุผล ของชุมชนและ
ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.2 ด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ผู้บริหารมีความเป็นมิตร พบปะ
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พูดคุยได้ง่าย และ ผู้บริหารให้คำแนะนำและร่วมมือปฏิบัติด้วยความจริงใจ รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการชี้แจงให้คณะ
ครู ทราบถึ ง ความคาดหวั ง ที ่ ศ ู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต้ อ งการได้ รั บจากครู และผู ้ บริ ห ารมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.3 ด้านอิทธิพลของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึน้ ไปยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยสงสุด รองลงมาคือ ผู้บริ หารสามารถร่วมงานได้ดีกับผู้บังคับบัญชาระดับ
เหนือขึ้นไป และ ผู้บริหารได้รับการตอบสนองความต้องการจากผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร รู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสม
เพื่อผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างที่ผู้บริหารต้องการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.4 ด้ า นการสนั บสนุ น ทรั พ ยากร โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก จากการพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีนโยบายใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูมีความสามารถในการใช้สื่อประกอบการสอน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถจัดการบุคลากรได้เพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการในฝ่ายต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.5 ด้านการอยู่ร่วมกันของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคื อ ครูมีการทำงานอย่างมีความสุขและรักการทำงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานโดยรวม และครูเต็มใจให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.6 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของผู้เรี ยน
แต่ละคน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสุ ขภาพองค์การตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสุขภาพองค์การตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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สรุปและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษาสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง พบว่าสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยผู้บริหารจัดการศึกษาศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กประกอบด้วยบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อีกประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความเป็นมิตร พบปะ พูดคุยได้ง่าย ผู้บริหารให้คำแนะนำ
และร่วมมือปฏิบัติด้วยความจริงใจ มีการแสวงหาแนวทางการบริหาร และยอมรับความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ปฏิบัติ
กั บครู ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มี ศ ิ ล ปะในการตั ก เตื อ นผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา ผู ้ บริ ห ารมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง ชี้แจงให้คณะครูทราบถึงความคาดหวังที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องการได้รับจากครู มี
ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นลักษณะที่เสริมสร้างบรรยากาศ แห่งความเป็นมิตร ทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ และ
ให้ความเคารพต่อกันอย่างสนิทสนม และเป็นกันเอง ซึ่งเป็นผู้นำแบบที่เน้นคนงานหรือผู้ร่วมงานเป็นหลักหรือมุ่ง
สัมพันธ์ และอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรักใคร่ ปรองดองกัน มีความพร้อมที่
จะดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลงาน มีความกระตือรือร้น ในการทำงานอย่างมีความสุขและรักการทำงาน มีความ
เต็มใจช่วยเหลือกันในยามที่เดือดร้อน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ไม่มกี ารแบ่งพรรคแบ่งพวกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังที่
ฮอย และซาโบ (Hoy & sabo, 1997, p.144) อ้างถึงใน นาถอนงค์ เตียเจริญ, 2559, หน้า 21. กล่าวถึง สุขภาพองค์การ
ไว้ว่า โรงเรียนที่มี สุขภาพดีจะต้องประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียน ซึ่งมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัตติ ่อกัน อย่างสามัคคีกลมเกลียว ตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วยังทำได้สำเร็จ บรรยากาศในการเรียนการสอนมี
ความเป็นระเบียบ ให้ความสนใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้รับการยกย่องชมเชย ผู้บริหารมี
สุขภาพที่ดี มีความเป็นมิตร ให้การสนับสนุนและเปิดกว้างรับฟัง ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดหา
ทรัพยากรทุก ๆ ด้าน ให้ครูผู้สอนตามที่ต้องการ สร้างความสัมพันธ์มีความเชื่อถือไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
สุขภาพองค์การเป็นตัวชี้วัด อย่างหนึ่งของความสำเร็จ หรือประสิทธิผลขององค์การ องค์การใดมีสุขภาพดีก็จะทำให้
การบริหาร องค์การนั้นมีประสิทธิผล ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์การใดมีสุขภาพไม่ดี ก็จะทำให้การบริหาร องค์การ
นั้นไม่มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับ นาถอนงค์ เตียเจริญ (2559) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนเทศบาล
มิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัด เทศบาลเมืองวังน้ ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พบว่า สุขภาพองค์การ โรงเรียน
เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรี ย งลำดั บ จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ความเป็ น ผู ้ น ำของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น อิ ท ธิ พ ลของผู ้ บ ริ ห ารโรงเ รี ย น
การอยู่ร่วมกันของครู การสนับสนุนทรัพยากร การมุ่งเน้นวิชาการ เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน และเมื่อพิจารณารายด้าน
ทั้ง 6 ด้าน สามารถอภิปรายผลดังนี้
1.1 สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง ด้านเกียรติศักดิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถดำเนินการได้ ภายใต้อิทธิพลต่าง ๆ ของชุมชน สามารถจัดแผนงานและโครงการตลอดจนกระบวนการ
การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนให้ตัวแทนประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ในรูปแบบคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ชุมชนทราบ สอดคล้องกับ
อานนท์ ต่อมกระโทก (2559) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การ ด้านเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับดี
1.2 สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง ด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร มีการกำหนด
เป้าหมาย วิธีการทำงาน ขั้นตอน ระยะเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ แล้วให้ผู้ตามรับไปปฏิบัติงานเป็นช่วง ๆ ช่วยเหลือ
และแนะนำ สามารถสื่อความหมายกับผู้นำหรือกับเพื่อนร่วมงาน โดยสะดวก ให้ขวัญกำลังใจทุกครั้งที่งานสำเร็จ
สอดคล้องกับ ณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การ ด้านเกียรติ
ศักดิ์ศรีของโรงเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี
1.3 สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง ด้านอิทธิพลของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารใช้อำนาจในการทำงาน
ให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีอำนาจอิทธิพล ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงาน
ส่วนรวม สอดคล้องกับ สายใจ ศรีนวดนัด (2562) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน ด้านอิทธิพลของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก
1.4 สุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปางด้านการสนับสนุนทรัพยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสามารถที่จะดำเนินการ
ในการจัดหา ทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบในการบริหาร ที่ประกอบด้วย การจัด การบุคลากร เงินและวัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีจำนวนเพียงพอแก่ผู้เรียน เพียงพอต่อความต้องการของครู
และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ การบริหารการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรศักดิ์ เจริญผล (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหา
มงคล ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน มิติดา้ นการสนับสนุนทรัพยากร อยู่ในระดับมาก
1.5 ด้ า นการอยู ่ ร่ ว มกั น ของครู โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ครู แ ละบุ ค ลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรัก ใคร่ปรองดองกัน มีความพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลงาน มีความ
กระตือรือร้นใน การทำงานอย่างมีความสุขและรักการทำงาน ส่งผลเกิดกับผู้เรียน มีส่วนช่วยเหลือกันในยามที่
เดือดร้อน มีความเห็นอกเห็นใจกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาถอนงค์ เตียเจริญ (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่ อง
สุขภาพองค์การของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัด เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน ด้านการอยู่ร่วมกันของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุ่งเน้น
ความสำคัญทางวิชาการ มีการดำเนินการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ ศรีนวดนัด (2562) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ อยู่ในระดับมาก
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสุขภาพองค์การตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
จำแนกตามตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผู้บริหารจัดให้มีการดำเนินงาน รับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องความแตกต่างทางวุฒกิ ารศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์เทพ โรจน์
วิรัตน์ (2559) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผลการวิจัยพบว่า จำแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษาสุขภาพองค์การของบุคลากรในภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสุขภาพองค์การตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า การบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การบริหารงานแบบผสมผสานทั้งด้านมุ่งงาน
และมุ ่ ง สั มพั น ธ์ มี ค วามเป็ น มิ ตร พบปะ พู ด คุ ย ได้ ง ่า ย ให้ ค ำแนะนำและร่ ว มมือ ปฏิบั ต ิ ด้ ว ยความจริ ง ใจ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ให้ทุกคนปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถ ทำให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วย
ลดข้อจำกัดในเรื่องความแตกต่างทางประสบการณ์การทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา จันทร์หอม (2559)
วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาสถานศึกษาและครูต่อ
สุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประสบการณ์การทำงาน
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนควรมีความสามารถในการจัดแผนงานและโครงการ ตลอดจนกระบวนการการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
2. ผู้บริหารควรมีการจัดสวัสดิการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ผู้บริหารควรรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสมเพื่อผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างที่ผู้บริหารต้องการ
4. ผู้บริหารควรเพิ่มความสามารถในการจัดการทรัพยากร ให้เพียงพอเหมาะสมต่องานต่าง ๆ
5. ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมให้ครูได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ปฏิบัตงิ านร่วมกันมากขึ้น
6. ผู้บริหารและครูผู้สอนควรจัดศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองครั้งนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
ยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมทั้งตรวจแก้ไข
ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ด้ ว ยความเอาใจใส่ เ ป็ น อย่ า งยิ ่ ง จนการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองเสร็ จ สมบู ร ณ์ ผู ้ ศึ ก ษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ
นิ ส ิ ต อาจารย์ ผ ู ้ ส อน ภาควิ ชาบริ ห ารการศึ ก ษา วิ ทยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย พะเยา นายสมพล แปงชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นางสุภาพร ทองใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย
ก้อด จังหวัดลำปาง ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แก้ไขและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวย
ความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ทั้งปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ บิดามารดา ครอบครัวและกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้งานวิจัยนี้
สำเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
THE STUDY OF ADMINISTRATIVE SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE
21st CENTURY UNDER THE OFFICE OF LAMPANG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA 3
บัญชา แสงอรุณ1* และ น้ำฝน กันมา2
Buncha Sangaroon1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ทำงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูของโรงเรียนในอำเภอวังเหนือ จำนวน
265 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and
Morgan เครือ่ งมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ใช้สถิติ F-test (Analysis of Variance: ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้ดังนี้
ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการสื่อสารและทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม และทัก ษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความคิดเห็น ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำแนก
ตามประสบการณ์ทำงาน พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
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มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ ได้แก่ ประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี
และประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี กับมากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: ทักษะการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21

Abstract
This study aims 1) study the administrative skills of educational institution administrators in the 21th century
under the Lampang Primary Education District Office 3 and 2) to compare the administrative skills of educational
institution administrators in the 21th century, under the Lampang Primary Education al service Office 3, classified
by qualifications and experience.
The samples used in this research include school administrators. Teachers and educational personnel of
schools in Wang Nuea District 265 people were obtained from simple random sampling using Krejcie and Morgan
prefabricated tables. Statistics used to record data include percentage, average, standard deviation, t-test and
variance analysis using F-test statistics (Analysis of Variance: ANOVA)
The results showed that 1) the administrative skills of school administrators in the 21 th century under the
Lampang Primary Education al service Office 3 as a whole, were practiced at a high level. When considering the
sides, it is found that there is a high level of practice in all aspects. Sort areas with high to low averages as follows:
teamwork skills, human relations skills, digital technology skills, communication skills, and analytical and creative
skills respectively. 2) Comparative analysis of administrative skills of school administrators in the 21 th century under
Lampang Primary Education District Office 3, classified by qualification at .05 levels. When considering the aspects,
it is found that the skills in thinking, analysis and creativity are found. Communication skills, teamwork skills, and
human relations skills have different opinions. The digital technology skills section has statistically significant
differences in opinions at .05 levels. Overall, opinions were found to differ at a significant level of .05. Comparison of
administrative skills of school administrators in the 21 th century under the Lampang Primary Education al service
Office 3 with different working experiences. It was found that overall opinions were no different. However, when
considering the aspects, human relations skills differed statistically significantly at .05. When tested on a double
basis by Scheffe's method, it was found to differ statistically significantly at the .05 level of 2 pairs. This includes
less than 5 years of working experience with 5-10 years of work experience and less than 5 years of work
experience with more than 10 years of work experience. Other than that, it's no different.
Keywords: Skills, School Administrators, 21st Century

บทนำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติเป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังคน
ให้มีคุณภาพ และสามารถดำรงชีวติ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และของโลก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กล่าวถึงความมุ่งหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553 หน้า 3)
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects)
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้บริหารจะต้องคิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้ความสามารถ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สมหมาย อ่ำดอนกลอย, 2556
หน้า 6-7) จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานระดับนโยบายอย่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการเร่งเสริมสร้างคุณภาพ
ในตัวผู้นำองค์กรโรงเรียน เพื่อให้มที ักษะในการบริหารงานยุคใหม่ สามารถนำพาทีมงานในสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน (บรรจง ลาวะลี, 2560 หน้า 208)
ซึ่งทักษะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี้ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิตอล ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559 หน้า 311)
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 พบว่า ผู้บริหาร
มีจุดอ่อนในด้านการบริหารแบบเดิม ขาดการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนา
องค์กร ไม่มภี าวะทางด้านผู้นำที่ทันสมัย ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้ ขาดทักษะ
การบริหารที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านดิจิทัล ขาดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าต่อการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ ำกว่ามาตรฐาน ผู้เรียนขาดความรู้ความสามารถใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านการคิด
วิ เคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ทั ก ษะการสื่อสาร ทั ก ษะการทำงานเป็นที ม ทั ก ษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั กษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายให้ทันสมัย เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นตามนโยบาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3, 2563)
จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าทักษะการบริหารนับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารนำมาใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนา
ในระดับสากล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์

กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

1. วุฒกิ ารศึกษา
2. ประสบการณ์ทำงาน

ทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3
1. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
2. ทักษะด้านการสื่อสาร
3. ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
4. ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

สมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีทักษะการบริหารงานแตกต่างกันทุกด้าน
2. ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีทักษะการบริหารงานแตกต่างกันทุกด้าน
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาลำปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 850 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3,
2563)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ของโรงเรียนในอำเภอวังเหนือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 โรงเรียน โดยเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21 คน และครู จำนวน 244 คน รวมจำนวน 265 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีจำนวน 50 ข้อ มีลักษณะเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิ ัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในอำเภอวังเหนือตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
โดยการวิเคราะห์หาค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอข้ อ มู ล ในรู ปแบบตารางประกอบคำบรรยาย โดยเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนจาก
แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด
4.3 เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยการทดสอบ (t-test) และประสบการณ์ทำงาน ใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
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4.4 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence)
4.4.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
4.4.3 การทดสอบค่าที (t-test)
4.4.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนใช้สถิติ F-test (Analysis of Variance: ANOVA)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ทำงาน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จำนวนและร้อยละ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน (n = 265)
ร้อยละ

1. วุฒกิ ารศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 ปริญญาโท
2. ประสบการณ์ทำงาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี
รวม

198
67

74.70
25.30

70
100
95
265

26.40
37.70
35.80
100.00

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 265 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน
198 คน คิดเป็นร้อยละ 74.70 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ประสบการณ์ใน
การทำงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
37.70 รองลงมาคือ ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และประสบการณ์ทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยพิจารณา
เป็นรายข้อ รายด้านและภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถม
ศึกษาลำปาง เขต 3
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
2. ทักษะด้านการสื่อสาร
3. ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
4. ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
รวมเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
S.D.
x̅
4.02
0.48
4.12
0.44
4.19
0.52
4.13
0.50
4.15
0.48
4.12
0.39

ความหมาย

อันดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
4
1
3
2

จากตาราง 2 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅=4.12, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ทักษะด้านการทำงานเป็น
ทีม (x̅=4.19, S.D.=0.52) รองลงมาคือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (x̅=4.15, S.D.=0.48) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(x̅=4.13, S.D.=0.50) ทักษะด้านการสื่อสาร (x̅=4.12, S.D.=0.44) และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
(x̅=4.02, S.D.=0.48) ตามลำดับ
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
ทักษะด้านการสื่อสาร
ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
เฉลี่ยรวม
*ระดับนัยสำคัญ .05

ปริญญาตรี
(n = 198)
S.D.
x̅
3.99 0.48
4.09 0.45
4.16 0.52
4.08 0.51
4.13 0.49
4.09 0.41

ปริญญาโท
(n = 67)
S.D.
x̅
4.10 0.47
4.20 0.39
4.26 0.50
4.29 0.42
4.22 0.44
4.21 0.34

t

Sig
(2-tailed)

-1.572
-1.725
-1.389
-3.010*
-1.310
-2.201*

0.117
0.086
0.166
0.003
0.191
0.029

จากตาราง 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม และทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์มคี วามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์ทำงาน
ทักษะการบริหารของ
แหล่งความ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
แปรปรวน
ศตวรรษที่ 21
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ ระหว่างกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์
ภายในกลุ่ม
รวม
ทักษะด้านการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*ระดับนัยสำคัญ .05

SS

df

Ms

F

sig.

0.38
61.18
61.56
0.15
52.13
52.29
1.46
70.06
71.53
0.81
66.42
67.24
3.05
57.83
60.89
0.87
41.31
42.18

2
262
264
2
262
264
2
262
264
2
262
264
2
262
264
2
262
264

0.19
0.23

0.82

0.442

0.07
0.19

0.39

0.676

0.73
0.26

2.74

0.066

0.40
0.25

1.60

0.202

1.52
0.22

6.91*

0.001

0.43
0.15

2.77

0.064

จากตาราง 4 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีประสบการณ์ทำงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดังนัน้ จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี
เชฟเฟ่ (Scheffe’) รายละเอียดในตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จําแนกตาม
ประสบการณ์ทำงาน ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
*ระดับนัยสำคัญ .05

x̅
3.97
4.23
4.21

ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5–10 ปี
มากกว่า 10 ปี
-0.249*
-0.236*
0.013
-

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า เมื่อทำการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์ทำงานโดยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe’) พบว่าทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มคี วามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่
ได้แก่ ประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี และประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี กับ
ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์โดยรวมและราย
ด้าน จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พบว่า มีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ ำ ได้ดังนี้ ทักษะด้าน
การทำงานเป็นทีม รองลงมาคือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการสื่อสารและ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
พบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ
คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ส่วนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามประสบการณ์
ทำงาน พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน
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พบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ผู้บริหาร
และครูที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี และ มากกว่า
10 ปี ที่ระดับนัยสำคัญ .05
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
1. การวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ทำงาน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน มี ทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอ
อภิปรายผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบงานของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้ สามารถประยุกต์และบริหาร
จัดการตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์นโยบาย จุดมุ่งหมาย และขอบข่ายของงานได้อย่าง
ชัดเจน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีความสามารถในการนำประสบการณ์และความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มา
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรนํา
แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน ซึ่งสอดคล้องกับ กรรณิการ์ เรดมอนด์ (2559, หน้า 85 ) ได้ให้ความหมายด้าน
การริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หมายถึงผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานที่มุ่งเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมรับสิ่งใหม่โดยไม่กลัวต่อความผิดพลาด สามารถคิด
หาคำตอบอย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่ น มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ
พัฒนางาน มีความคิดไตร่ตรอง สุขุม รอบคอบในการปฏิบัติงาน มีสติปัญญาในการแก้ ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรศร เจียมทอง (2561, หน้า 103) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม
และด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
1.2 ทักษะด้านการสื่อสารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีคำสั่ง
มอบหมายงานที่กำหนดรายละเอียดของงานอย่างชัดเจนและให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ใช้วจิ ารณญาณไตร่ตรองถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือ ให้ข่าวสารที่ถูกต้อง สามารถแนะนำแหล่งของข้อมูลข่าวสารให้กับ
ผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการเลือกรับข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถประชาสัมพันธ์ผลงานไปสู่ชุมชนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และผู้บริหารสถานศึกษามีวธิ ีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ที่หลากหลายในการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งทักษะด้านการสื่อสารเป็นความสามารถหรือความชำนาญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยใช้วจิ ารณญาณไตร่ตรองถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือ ให้ข่าวสารที่ถูกต้อง และแนะนำแหล่งของข้อมูลข่าวสารให้กับ
ผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการเลือกรับข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายในการติดต่อประสานงาน
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ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน มีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สอดคล้องกับ
บุญส่ง กรุงชาลี (2561, หน้า 7) ที่ได้ให้ความหมายทักษะด้านการสื่อสาร หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถใน
การกระทำหรือการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยใช้วิจารณญาณไตร่ตรองถึงความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ให้ข่าวสารที่ถูกต้อง และแนะนําแหล่งของข้อมูลข่าวสารให้กับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑาทิพย์ นามนุ (2561, หน้า 88) ที่ได้
ศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมและทักษะด้านการสื่อสารอยู่ในระดับมาก
1.3 ทักษะด้านการทำงานเป็นทีมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถเป็นผู้นำทีม เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตามความถนัดและความสามารถ
และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกคนในทีมร่วมกันคิด แก้ปัญหา และรับผิดชอบร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกคนมี
ความสำคัญและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง มีการแบ่งปันความรู้ สอนงาน
ช่วยเหลือในกระบวนการทำงานของทีม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากร เพื่อให้
เกิดความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน และผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบงานและมีบทบาทเป็นผู้นำในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยนต์ เพาพาน (2558, หน้า
304) กล่าวว่า ทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นวิธีที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงต่อกับคนอื่น ๆ ที่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่พัฒนาผู้นําในโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่น
เห็นความเป็นผู้นําด้วย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง กรุงชาลี (2561, หน้า 114-115) ได้ศึกษาทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านการทำงานเป็นทีมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
นําเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาต่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการในการ
ปฏิบัตงิ าน เช่น Line, Messenger, Facebook ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้
อย่างคล่องแคล่วและนำมาปรับใช้ในสถานศึกษา ส่งเสริมหรือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุม
ภายในสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับ กรรณิการ์ เรดมอนด์ (2559, หน้า 85) ได้กล่าวว่า ทักษะด้านเทคโนโลยี หมายถึง ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประยุกต์วิธีการกระบวนการด้านเทคโนโลยีในการพัฒนางานของตนได้ ใช้
เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลและบันทึกข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี พัฒนาเครื่องมื อเครื่องใช้เพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร พงษ์เพชร
(2561, หน้า 112) ได้ศึกษาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครูมีความคิดเห็นด้านทักษะการเทคโนโลยีและ
การใช้ดิจิทัล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ สุ รศักดิ์ เนืองภา (2561, หน้า 6) ได้ศึกษาทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ ผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครูมีความคิดเห็นด้านทักษะการเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1.5 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความเป็นกันเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความจริงใจในการให้คำปรึกษารับฟัง
และพยายามช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของทุกคน มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กัน มีวิธีการต่าง ๆ ในการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ มณฑาทิพย์ นามนุ (2559, หน้า 56) กล่าวว่า ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์
(Human relations skill) หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความยืดหยุ่น เข้าใจความแตกต่างและ
ความต้องการของแต่บุคคล มีวิธีการต่าง ๆ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีความเข้าใจ
ธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และเสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและ
กันภายในสถานศึกษาตลอดจนประสานงานและการให้คำแนะนําแก่ผู้ร่วมงาน อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ บุญส่ง กรุงชาลี
(2561, หน้า 8) กล่าวว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถในการกระทำหรือการ
ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในโรงเรียน ให้ความเป็นกันเองและปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความจริงใจในการให้คำปรึกษา รับฟังและพยายามช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาของทุกคน สามารถพูดจูงใจหรือ โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นคล้อยตามพบปะสังสรรค์กับบุคลากรและส่งเสริม
ให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑาทิพย์ นามนุ (2561, หน้า 86-88) ได้ศึกษาทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ บุญส่ง กรุงชาลี (2561, หน้า 114-115) ได้ศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มคี วามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
ด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีต่างกัน จึง ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้
และความคิดแตกต่างกัน ทำให้วิเคราะห์ถึงทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารได้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐกร วรรณวัตน์ และภาวิดา ธาราศรีสุทธ (2563, หน้า 130)
ได้ศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เครือข่าย
ที่ 71 กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ มณฑาทิพย์
นามนุ (2561, หน้า 86-88) ได้ศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านและผลการเปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามประสบการณ์
ทำงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ที่ระดับ
นัยสำคัญ .05 ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์
ทำงาน 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสบการณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้
ความคิด และมุมมองที่กว้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า ย่อมจะมีประสบการณ์ใน
การทำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาหลายท่าน สามารถมองเห็นภาพในอนาคต เมื่อประสบการณ์การทำงานต่างกัน
จะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และความคิดแตกต่างกัน จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร
ได้แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์พร ชุ่มชวย และธี รพงศ์ บุศรากูล (2560, หน้า 182-183) ได้
เปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นว่าทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้แต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้วิธีการที่หลากหลายในการส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น ในการ
ปฏิบัติงาน โดยนําแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในหน้าที่อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวการปฏิรูป
การศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษานำเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตสื่อหรือพัฒนา
วิธีการสอน
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นำทีมหรือสร้างผู้นำทีมในการปฏิบัติงานร่วมกัน เข้าใจความแตกต่าง
และความต้องการของแต่ละบุคคล โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำกิจกรรม PLC
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาลำปาง เขต 3
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้ งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.น้ำฝน กันมา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ นายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน
อนุบาลวังเหนือ และนายสมคิด สืบแจ้ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในอำเภอวังเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ได้ให้ความกรุณาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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สภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพือ่ รองรับการจัดการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มโซนใต้ จังหวัด
เชียงราย
Proposed Metthods for School Administration to Support Learning of Online
System under Jurisdiction of Local Administration Organization
ประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ1* และ น้ำฝน กันมา2
Prakaykaew kaewinta1* and Namfon kunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัด
เชียงราย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.98 สถิตใิ นการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก และลำดับความต้องการจำเป็นในการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การประเมินผลงานและ
การติดตามการปฏิบัติงานมีลำดับความจำเป็นมากที่สุด รองลงมาการประสานงาน และติดต่อสื่อสาร และความ
ต้องการจำเป็นน้อยที่สุดการจัดองค์การ 2) แนวทางในการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ ประกอบด้วย 1. ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา คือ ควรมีการ
วางแผน และการตัดสินใจ การบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และแผนงาน ตัง้ เป้าหมายกำหนดให้ชัดเจน 2.ด้านการจัดองค์การ ควรจัดทำโครงสร้างองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทั้งระบบโครงสร้าง การออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงความแตกต่างของ
นักเรียน 3.ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริห ารงาน คือ อาศัยหลักการมีส่วนร่วม ระดม
ทรัพยากรที่จำเป็นในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ พัฒนะทักษะการสอนของครู การสร้างสวัสดิการที่ดึงดูดใจ การ
จัดสรรอุปกรณ์ 4ด้านการประสานงาน และติดต่อสื่อสาร คือ สร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดย
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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อาศัยความเข้าใจตรงกัน ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่ 5. ด้านการให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัตงิ าน คือ ควร
การบำรุงขวัญและกำลังใจในรูปแบบต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 6. ด้านการประเมินผลงาน และการติดตามการปฏิบัติงาน ควรมีการวางระบบการประเมินผลงาน
และการติดตามการปฏิบัตงิ าน มีการรายงานผลการปฏิบัตงิ านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
คำสำคัญ: สภาพ แนวทางการบริหาร การจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the current state and desirable states of school
administration for supporting an online learning management system of schools under the local government
organization, south group, Chiang Rai 2) to study the guidelines of school administration for supporting an online
learning management system of schools under the local government organization, south group, Chiang Rai. The
research process was conducted into two phases. Phase one; the study of the current state and desirable states
of school administration was consisted of 150 sample. The research instrument was a 5-level rating scale
questionnaire with the content validity of 0.98 and the reliability of the current state and the desirable states
questionnaire was 0.67 and 1.00 respectively. The data was analyzed for descriptive statistics including frequency,
percentage, mean, standard deviation and Priority Needs Index (PNIModefied). Phase two; The study of the guidelines
for management were collected data by interviewing, then performed content analysis. The results of this research
were as follows:
1. The current states of school administration for supporting an online learning management system were
moderate while the desirable states were reported at high level. For PNIModified of needs assessment when examine
each item could be arranged in the following descending order; Performance Appraisals and Monitoring, followed
by Coordination and Communication, and Organization Management respectively.
2. The guidelines of school administration for supporting an online learning management system were as
follow. 1) Planning and Making Decisions – there should be planning, making decision and act accordingly on all
four-management area including academic, budget, human resource and School Action Plan with a clear object.
2) Organization Management -there should be a flexible structure with appointing a person who is responsible for
the Mamagement structure and a customized curriculum in according to student differentiation. 3) Resources
Allocations for Administration – there should be a cooperation from all departments to provide the necessary
resources for an online learning system, develop the teachers’ teaching skills, support the teachers’ welfare and
equipment. 4) Coordinating and Communicating -there should encourage a good relationship between
departments, create a mutual understanding, and follow their job descriptions. 5) Staff Supporting – the staff
should be consoled to enhance their morals and ethics; and also, to follow the Philosophy of the Sufficiency
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Economy principle. And 6) Performance Appraisals and Monitoring -there should have an appraisal and monitoring
system which can provide a current and up-to-date report to all related department and organization.
Keywords: Conditions, guidelines, Online Learning Management System of Institutions Under the Local
Government Organization

บทนำ
ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ทำให้ รู ปแบบการจั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารปรั บเปลี ่ ย นตาม
พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ครูผู้สอนและนักเรียนจะร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน และผู้สอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรื อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบทเรียน ดังนัน้ ครูตอ้ งรู้วิธีนำสื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การจัดเรียนการสอนเลือกเครื่องมือที่มีความ
เหมาะสม สามารถตอบโจทย์สำหรับการเรียนรู้ (ศราวุธ แจ้งสุข,2560) การศึกษาของประเทศไทยได้นำเทคโนโลยี
สาระสนเทศ และการสื่อสารใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาในรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ถูกนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (ฐาปนีย ธรรมเมธา, 2557)
สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 เป็นสถานการณ์อันตรายทั่วโลก มีคนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกัน
และลดอัตราการเพิ่มผู้ป่วยทั่วโลกจึงรณรงค์ใช้มาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การปิดสถานที่
รวมตัวทางสังคม ให้ประชาชนปฏิบัตติ ามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา นอกจากมาตรการ
ควบคุมแล้ว รัฐบาลยังออกมาตรการป้องกันโรคสำหรับประชาชนในการปกป้องตนเอง และการปฏิบัติตนที่เป็นการ
แสดงรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การหมั่นล้างมือ การไม่สัมผัสหรือรับเชื้อที่มากับ
ฝอยละอองน้ำลาย การเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่น
หลังจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียน และคุณครูหลายต้องปรับตัวกับวิธีการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ และแนวทางการเรียนการสอนที่พึ่งพิงระบบอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2561)
การเรียนการสอนออนไลน์ จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ระบบการศึกษานำมาใช้ในสถานการณ์โรคระบาด เพื่อให้
โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ แม้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส แต่
ว่าการเรียนการสอนออนไลน์ถูกตัง้ คำถามถึงประสิทธิภาพ และความพร้อมของระบบการศึกษา ที่จะเพิ่มภาระให้กับ
ผู้ปกครอง แต่ยังตอกย้ำภาพความเหลื่อมล้ำของสังคม เสียงสะท้อนกลับมาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้ อมของทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน หรือแม้กระทั่งระบบการศึกษาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะ
เรื่องของอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ กำลังทรัพย์เพียงพอในการจัดการอุปกรณ์ การ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต และสถานที่ที่เหมาะต่อการเรียนรู้ ทักษะและวินัยในการเรียนด้วยตนเอง หรือครูที่ต้องปรับ
การเรียนการสอนใหม่ อย่างรีบด่วน ภายใต้ระบบการจัดการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคยจึงเป็นที่มาของปัญหา
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จากสิ ่ ง ที ่ ก ล่ า วมาผู ้ ว ิ จั ย สนใจที ่ จ ะศึ ก ษาสภาพปั จจุ บั น สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ และแนวทางการบริ ห าร
สถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย รวมทั้งศึกษาสภาพปัจจุบัน ในการบริหารสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ และแนวทางการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้
จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2.แนวคิ ด และทฤษฎี ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน
ออนไลน์
3.ระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์
4.แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น
5.แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย
2. แนวทางในการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้
จังหวัดเชียงราย
1. การวางแผน และการตัดสินใจ
2. ปฏิบัตกิ ารในการบริหารการศึกษา
3. การจัดองค์การ
4. การสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่
จำเป็นในการบริหารงาน
5. การประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร
การให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัตงิ าน
6. การติดตาม และการประเมินการปฏิบัตงิ าน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scales) มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbachของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์ เท่ากับ 0.98
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย ประชากร จำนวน 234 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970 อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) จำนวน 10 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน
150 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยประชากร x̅ และหาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จัดการวิเ คราะห์และจัดลำดับความต้องการ
จำเป็นใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่ อ รองรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ร ะบบ
ออนไลน์ ข องสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยสรุปเนื้อหา
ภาษาและความถูกต้อง (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย
ตาราง 1 แสดงผลสรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
และแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย
แนวทางการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื ่ อ รองรั บ การ
จัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์
1. ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติการในการ
บริหารการศึกษา
2. ด้านการจัดองค์การ
3. ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการ
บริหารงาน
4. ด้านการประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร
5. ด้านการให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัตงิ าน
6.ด้านการประเมินผลงาน การติดตามการปฏิบัตงิ าน
รวมเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
S.D.
ระดับ
x̅
3.48
0.83 ปานกลาง

สภาพทีพ
่ ึงประสงค์
S.D.
ระดับ
x̅
3.98
0.75 ปานกลาง

3.47
3.31

0.83
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง

3.92
3.91

0.81
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง

3.28
3.50
3.58
3.43

0.76
0.82
0.82
0.80

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.88
4.02
4.75
4.08

0.86
0.86
0.78
0.82

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 1 พบว่า ระดับของสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย โดยรวมสภาพปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลงานและการ
ติดตามการปฏิบัติงาน (x̅ = 3.58, S.D. = 0.82),รองลงมาด้านการให้กำลังใจ และการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัต ิ ง าน
(x̅ = 3.50, S.D. = 0.82),ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา (x̅ = 3.48, S.D. =
0.83),ด้านการจัดองค์การ x̅ = 3.47, S.D. = 0.83),ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารงาน
(x̅ = 3.31, S.D. = 0.77),และด้านการประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร (x̅ = 3.28, S.D. = 0.76)
สภาพที่พึงประสงค์ของและแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย โดยรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการประเมินผลงานและการติดตามการ
ปฏิบัติงาน (x̅ = 4.75, S.D. = 0.78), รองลงมาด้านการให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน (x̅ = 4.02, S.D. =
0.86), ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา (x̅ = 3.98, S.D. = 0.75),ด้านการจัด
องค์การ (x̅ = 3.92, S.D. = 0.81),ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารงาน (x̅ = 3.91, S.D. =
0.82),และด้านการประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร ( x̅ = 3.88, S.D. = 0.86)
ตาราง 2 แสดงสรุปค่าเฉลี่ยภาพรวมรายด้านของสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่าดัชนีความต้องการ
จำเป็น (PNI Modified) ของการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการ จัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย ตามลำดับ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพือ่ รองรับการจัดการ
เรียนรู้ระบบออนไลน์

D

I

PNI Modified

ลำดับความ
ต้องการ
จำเป็น

1. ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัตกิ ารในการ
บริหารการศึกษา
2. ด้านการจัดองค์การ
3. ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการ
บริหารงาน
4. ด้านการประสานงาน และติดต่อสื่อสาร
5. ด้านการให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัตงิ าน
6. ด้านการประเมินผลงานและการติดตามการปฏิบัตงิ าน

3.48

3.88

0.14

5

3.47
3.31

3.92
3.91

0.13
0.18

6
3

3.28
3.50
3.58

3.88
4.02
4.72

0.18
0.15
0.32

2
4
1
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จากตาราง 2 พบว่า ลำดับความต้องการจำเป็นของของการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงรายรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหา
น้ อ ย ดั ง นี ้ ลำดั บที่ 1 การประเมิ น ผลงานและการติ ด ตามการปฏิ บั ต ิ ง าน (PNI Modified = 0.29) ลำดั บที ่ 2 การ
ประสานงาน และติดต่อสื่อสาร (PNI Modified = 0.19) ลำดับที่ 3 การสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการ
บริหารงาน (PNI Modified = 0.18) ลำดับที่ 4 การให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน (PNI Modified = 0.15)
ลำดับที่ 5 การวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัตกิ ารในการบริหารการศึกษา (PNI Modified = 0.13) และลำดับที่ 6 การ
จัดองค์การ (PNI Modified = 0.12) ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย
1. ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัตกิ ารในการบริหารการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า
การวางแผน และการตัดสินใจเป็นเรื่องที่จะต้องรีบดำเนินการ การบริหารงานทั้ง 4 งาน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน
วิ ชาการ การบริ ห ารงานงบประมาณ การบริ ห ารงานบุ คคล และแผนงาน โครงการ กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการคิดร่วมกัน เกิด
มติเพื่อนำไปสู่จุดหมายร่วมกันโดยตั้งเป้าหมายกำหนดให้ชัดเจน
2. ด้านการจัดองค์การโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า โครงสร้างขององค์กร จะต้องมีความยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เช่น การมาเรียนสลับวัน การสลับการมาทำงานของบุคลากร หรือการทำงานที่บ้าน
(Work from home) หรือในเรื่องของการวัดและประเมินการเรียนรู้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
เป็นต้น มีการดำเนินการสอนตามโครงสร้างของสถานศึกทั้งโรงเรียน การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทั้งระบบโครงสร้าง
โดยทำร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของงานแต่ละฝ่าย การออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของนักเรียนแต่ละคน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูให้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ มีการหารือและ
วางแผนร่วมกันของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ตัง้ แต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางศึกษา ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจของครูและนักเรียน
3. ด้านการสรรหาทรัพยากรโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารงาน
ในด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ดังนัน้ การอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อร่วมกันระดมทรัพยากรที่
จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ด้านของทรัพยากรบุคคล (HR) ในยุคดิจิตอลนั้นจะต้องทำงานฝ่ายรุก
ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ในการสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงการสร้างสวัสดิการที่ดึงดูดใจ ปัจจัยที่เข้า
มามีผลอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพทั้งในเรื่องของ
ทักษะการทำงานด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารจึงต้องมี การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง โดยมี
แนวทางในการบริหาร ได้แก่ การเตรียม ความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี การ
เรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการลงทุน ถ้าหากโรคระบาดนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้สถานศึกษาต้อง
ปรับการลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการ พัฒนาการปรับระบบการทำงาน
หากพิจารณาหลักสำคัญของการปรับการทำงานในระบบการศึกษา ไปสู่แบบแผนในการสร้างการเรียนรู้และการอยู่
รอดใหม่ในปัจจุบัน โดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์ และการมีงานทำในบริบทใหม่
ปรับวิธีการทำงานด้วยการออกไปเชื่อมกับ โลกที่เป็นจริงในภาคการผลิต บริการ นวัตกรรม และเชื่อมกับการสื่อสาร
ยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธีคิด ประสบการณ์ และกระบวนการทำงานสอดรับปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ยังต้องลงทุนในการ
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พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนออนไลน์ ที่จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะทำให้การเรียน
การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ ณ ปัจจุบันการลงทุนภายในสถานศึกษาเองก็อาจจะไม่มีความหมาย
เพราะเราไม่ทราบว่าเด็กนักเรียนจะมีโอกาสเข้าศึกษาภายในโรงเรียนได้มากน้อยเพียงใด
4. การประสานงานและติดต่อสื่อสารโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า เกิดจากความต้องการที่จะให้
งานที่จะทำเกิดผลสำเร็จ โดยปฏิบัติอย่างสอดคล้อง เวลาเดียวกัน ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด ประหยัด เวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยก่อนการประสานงาน ควรกำหนดความต้องการให้แน่
ชัดว่าจะประสานงานให้เกิดอะไรหรือเป็นอย่างไร หรือจะทำให้ได้ผลอย่างไร เพราะหากไม่มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนก็
อาจจะประสานงานไปผิดจากที่ควรจะเป็น ซึ่งโดยทั่วไปจะประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไม่
เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง
5. ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า เป็น
เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องเรียนรู้ทั้งหลักการ และเทคนิคเพื่อที่จะให้ผู้ที่ปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมตามที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้ครูทำงานให้องค์กรอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพให้ทำงานอยู่ในองค์กรให้นานที่สุด ขวัญกำลังใจ หรือแรงจูงใจของบุคคลมีคุณประโยชน์ที่
ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ของบุคคลรวมทั้งการสร้างและการพัฒนาแรงจูงใจ
และผลของแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นผู้บริหารควรจะต้องรู้จักตระหนักถึงความสำคัญของแรงจูงใจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการ จูงใจบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีกำลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็ม ความสามารถ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและความสำเร็จของตัวบุคคลด้วย เพราะบุคคล
เหล่านี้เป็นผู้นำนโยบาย และหลักสูตรไปปฏิ บัติซึ่งผลจะออกมาดีมากน้อยเพียงใดนั้นปัจจัยที่สำคัญคือขวัญกำลังใจ
และแรงจูงใจที่ดี
6. ด้านการประเมินผลงาน และการติดตามการปฏิบัติงานโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า ในด้านนี้
มีความสำคัญเพราะจะทำให้สถานศึกษาทราบว่าการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างไร ซึ่ง จำเป็นจะต้องมีการ
วางระบบการประเมินผลงาน และการติดตามการปฏิบัตงิ านให้ดี มีบุคลากรรับผิดชอบ มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และมีการรายงานผลการปฏิบัตงิ านให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

สรุปและอธิปรายผล
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลงานและการติดตามการปฏิบัติงาน รองลงมา
ด้านการให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน ด้ า นการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติการในการบริหาร
การศึกษา ด้ า นการจัดองค์การ ด้ า นการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารงาน และด้านการ
ประสานงาน และติดต่อสื่อสาร
2. สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บการจั ด การเรี ย นรู ้ ระบบออนไลน์ ข อง
สถานศึกษาสังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ระดับ ปานกลาง เมื่อ
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พิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลงานและการติดตามการปฏิบัติงาน
รองลงมาด้านการให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติการในการ
บริหารการศึกษา ด้านการจัดองค์การ ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารงาน และด้านการ
ประสานงาน และติดต่อสื่อสาร ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นค่าเฉลี่ยภาพรวมรายด้านของสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่า
ดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI Modified) ของการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย รายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ดั ง นี ้ ลำดั บที่ 1 ด้ า นการประเมิ น ผลงานและการติ ด ตามการปฏิ บั ต ิ ง าน ลำดั บที ่ 2 ด้ า นการประสานงาน และ
ติดต่อสื่อสาร ลำดับที่ 3 ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารงาน ลำดับที่ 4 ด้านการให้
กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5 ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิ บัติการในการบริ ห าร
การศึกษา และความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด ด้านการจัดองค์การ ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย พบว่า
1. ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัตกิ ารในการบริหารการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการวางแผน และ
การตัดสินใจในเรื่องการสอนออนไลน์ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เน้นการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการคิด ร่วมกัน เกิดมติเพื่อนำไปสู ่จุดหมายร่วมกันโดยการ
ตัง้ เป้าหมายกำหนดให้ชัดเจน
2. ด้ า นการจัด องค์ก าร สถานศึ กษาควรมี โครงสร้ างขององค์ก รที ่ มี ความยืดหยุ ่น ปรั บเปลี ่ ย นได้ตาม
สถานการณ์ เช่น การมาเรียนสลับวัน การสลับการมาทำงานของบุคลากร หรือการทำงานที่บ้าน Work from home มี
การกำหนดผู้รับผิดชอบระบบโครงสร้าง โดยการปฏิบัตงิ านร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัตหิ น้าที่ทุกฝ่าย การวัด
และประเมินการเรียนรู้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
3. ด้านการสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารงานสถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาศัยหลักการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันระดมทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
4. ด้านการประสานงาน และติดต่อสื่อสาร การพัฒนาการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์นั ้นจำเป็ นจะต้องมีการสร้างเครือข่า ยจากหน่ วยงาน หรือองค์กรภายนอก เพราะ
หน่วยงานเหล่านี้มีศักยภาพในการที่จะสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์
5. ด้านการให้กำลังใจและการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัตงิ าน ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารในภาวะ
วิกฤต เพราะครู และบุคลากรเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ ระบบออนไลน์ของสถานศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องมีระบบการสื่อสารองค์กรที่ดี การบำรุงขวัญและกำลังใจในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นวัตถุ และ
ไม่ใช่วัตถุ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้แนวทางในการดำเนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ด้านการประเมินผลงานและการติดตามการปฏิบัติงาน สถานศึกษาควรมี การวางระบบการประเมินผล
งาน และการติดตามการปฏิบัติงาน จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้เหมาะสม การมี
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ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. การบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย สภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลางทุกด้าน และสภาพที่พึง
ประสงค์ ระดับปานกลางอยู่ 4 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน ระดับมากทั้งนี้เพราะสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มโซนใต้ จังหวัดเชียงราย เป็น
โรงเรียนขยายโอกาส การบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องบริหารจัดการ
ด้านปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการบริหาร สถานศึกษาต้องมีเป้าหมายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนรู้ระบบออนไลน์ ที่ชัดเจน การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ออกแบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่จะต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ทักษะด้านการทำงานของครู และบุคลากรการ
ใช้โปรแกรม หรือแอพพิเคชั่นใหม่ๆ ที่สามารถรองรับในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่จะทำให้ปฏิบัติการสอนออนไลน์ ด้าน
ระบบเครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ สอดคล้องกับวิทัศน์ ฝักเจริญผล (2563) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 พบว่า สถานศึกษาบางส่วนไม่
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเชื่อว่าการเรียนการสอนออนไลน์จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการสอน
แบบปกติ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่พร้อมต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ขาดปัจจัยพื้นฐานในการเรียนรู้ผ่านระบบ
นักเรียนเพียง 48% ที่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ จะเห็นได้ว่าปัญหาความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
และเมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสภาพรวมอยู่
ระดับมาก เพราะ สถานศึกษาให้ความสนใจในจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้รับการยอมรับว่ามีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น สามารถถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียนได้หลากหลาย
รูปแบบทั้ง ข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดีย สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และ
รายบุคคลผ่านการใช้กลวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันผ่านเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับอภิญญา ปัญญาสิทธิ์ (2555) ได้
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่สนใจและให้
ความสำคัญกับเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอย่างมาก ด้านนักศึกษา พบว่า ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับกรรณิดา ทาระหอม (2559) ทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค 6Ts เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอนได้
ขณะเดียวกันจากผลการวิจัย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม ได้ แก่ การวางแผน และการตัดสินใจ
ปฏิบัติการในการบริหารการศึก ษาของการจั ดการเรี ยนรู้ ระบบออนไลน์ อาจเพราะการรับนโยบายการจั ด การ
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็ว การวางแผนและการตัดสินใจในการบริหาร
สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนเร่งด่วน จึงทำให้บางสถานศึกษามีการวางแผน และการตัดสินใจในด้านการจัดการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับต่ำทั้งนี้อาจขึน้ อยู่กับปัจจัย และสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาในการจัดการเรียน
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การสอนออนไลน์ เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู ทรัพยากรที่สนับสนุ นใน
การจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของผู้เรียน ปัจจัยและความเป็นไปได้ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สอดคล้องกับวิทยา วาโย (2563) ได้ทำการวิจัย เรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน พบว่า ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย แต่ยังมี
ผู้เรียนอีกจำนวนไม่น้อยในพื้นที่ห่างไกล ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาจมีปัญหาทางด้าน
ภาระค่าใช้จ่าย ทำให้พลาดการเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เพื่อรองรับสังคมในยุค 5G ให้กับผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ลดความเหลื่อมล้ำของการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ และเป็นพลเมืองที่ดที ี่จะพัฒนาประเทศให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป
2. ผลการวิจัยแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายด้านมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา พบว่า การวางแผน และการตัดสินใจ
เป็นเรื่องที่จะต้องรีบดำเนินการ การบริหารงานทั้ง 4 งาน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เน้นการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการคิดร่วมกัน เกิดมติเพื่อนำไปสู่จุดหมายร่วมกัน
โดยตั้งเป้าหมายกำหนดให้ชัดเจน สอดคล้องกับจอมพงศ์ มงคลวนิช (2555) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึก ษา
หมายถึง การดำเนินงาน ของกลุ่มบุคคลเป็นการดำเนินงานของผู้บริหารร่วมกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ
ด้านการจัดองค์การโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ต้องเป็นโครงสร้างขององค์กร ที่จะต้องมีความ
ยืดหยุ่น การวัดและประเมินการเรียนรู้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์การดำเนินการสอนตาม
โครงสร้างของสถานศึกทัง้ โรงเรียน การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทั้งระบบโครงสร้างโดยทำร่วมกัน สอดคล้องกับทฤษฎี
ของอองริ ฟาโยล (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2550, หน้า 17) หัวใจสำคัญที่หลักการบริหารจัดการเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือ
ความเป็นเอกภาพ (Unity) ตั้งแต่การมีจุด มุ่งหมายร่วมกัน มีทิศทางเดียวกัน ไปจนถึงมีความสามัคคีกันมุ่งไปสู่
ความสำเร็จ
ด้านการสรรหาทรัพยากร เป็นปัจจัยที่ จำเป็นในการบริหารงาน ในด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ดังนั้น
การอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อร่วมกันระดมทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดก ารเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้านของทรัพยากรบุคคล (HR) ในยุคดิจิตอลนั้นจะต้องทำงานฝ่ายรุก ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ในการสรรหา
และบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงการสร้างสวัสดิการที่ดึงดูดใจ ปัจจัยที่เข้ามามีผลอย่างมากในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพทั้งในเรื่องของทักษะการทำงานด้านเทคโนโลยีสอดคล้อง
กับเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2560) กล่าวว่า การจัดการการบริหารจัดการทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือ
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ
จัดการ (Management) ถือเป็นปัจจัยพืน้ ฐานที่ใช้ในการบริหาร
การประสานงานเกิดจากความต้องการที่จะให้งานที่จะทำเกิดผลสำเร็จ โดยปฏิบัติอย่างสอดคล้อง เวลา
เดียวกัน ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนด ประหยัด เวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ควรกำหนดความต้องการให้แน่ชัดว่าจะประสานงานให้เกิดอะไรหรือเป็นอย่างไรสอดคล้องกับวราภรณ์ พุทธวงษ์
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(2560) สิ่งที่องค์กรนำมาใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินการเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่อี งค์กรกำหนด ต้อง
บริหารทรัพยากรในองค์กร การประสาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องเรียนรู้
ทั้งหลักการ และเทคนิคเพื่อที่จะให้ผู้ที่ปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจ
หรือแรงจูงใจของบุคคลมีคุณประโยชน์ที่ช่วยจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้มีกำลังใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow Theory (อนุกูล ศิริจันทร์,2562) ที่สร้างแผนภูมิปิรามิด
แสดงลำดับขั้นความสำคัญของความต้องการของมนุษย์
ด้านการประเมินผลงาน และการติดตามการปฏิบัติงานโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในด้านนี้มี
ความสำคัญ เพราะจะทำให้สถานศึกษาทราบว่าการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างไร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวาง
ระบบการประเมินผลงาน และการติดตามการปฏิบัติงานให้ดีมีบุคลากรรับผิดชอบ มีเ ครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่
เหมาะสมสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้เบนจามิน บลูมและคณะ (พระมหาสมบูรณ์สุธมฺโม,2557) การประเมินค่าเป็น
ความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือสรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่างๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนัน้ ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่สี ังคมยอมรับก็ได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการวางแผน และการตัดสินใจปฏิบัตกิ ารในการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรมีการวางแผน และ
การตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไปจะต้องทำแผนบูรณาการร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
2. ด้านการจัดองค์การ สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างขององค์กร ที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
มีการกำหนดภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินการเรียนรู้ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
3. ด้ า นการสรรหาทรั พ ยากรที ่ เป็ น ปั จ จั ย ที ่ จ ำเป็ น ในการบริ ห ารงาน สถานศึ ก ษาควรจั ด ทำแผนการ
ดำเนินการในการนำทรัพยากรทางการ วิธีการทางการบริหารที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. ด้านการประสานงาน และติดต่อสื่อสาร สถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายจากหน่วยงาน หรือองค์กร
ภายนอก เพราะหน่วยงานเหล่านี้มีศักยภาพในการที่จะสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ต้องมีการประสานงานให้ส่วนต่างๆ
ของกระบวนการทำงานมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น
5. ด้านการให้กำลังใจ และการบำรุงขวัญ ผู้บริหารจะต้องมีระบบการสื่อสารองค์กรที่ดี มีการบำรุงขวัญและ
กำลังใจในรูปแบบต่าง รวมถึงการปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
6. ด้านการประเมินผลงาน และการติดตามการปฏิบัตงิ าน สถานศึกษาควรจะมีการวางระบบการประเมินผล
งาน และการติดตามการปฏิบัตงิ านให้ดี มีบุคลากรรับผิดชอบ มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่เหมาะสม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
A STUDY OF STATE AND PROBLEMS OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF
PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS IN GENERAL EDUCATION DIVISION NAN
PROVINCE UNDER THE NATIONAL OFFICE OF BUDDHISM
ภัทรดนัย กำจัด1* และ โสภา อำนวยรัตน์2
Phattaradanai Kamjud1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร และครูผู้สอน
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จำนวน 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 127 รูป/คน ใช้วิธีการ
ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นแล้วนำมากำหนดสัดส่วน
ตามขนาดของกลุ่มประชากรในโรงเรียน และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง 1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน
คำสำคัญ: สภาพและปัญหา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
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Abstract
This research aims 1) to study the state and problems of internal quality assurance operation of
Phrapariyattidhamma school in General education division Nan province under the Office of National Buddhism 2)
to compare the state and problems of internal quality assurance operation of Phra Pariyatidhamma school in
General education division Nan province under the Office of National Buddhism. Classified by school size, the
samples were administrators and teachers of Phrapariyattidhamma School in General education division, Nan
province. Consists of 16 schools, 127 persons in total. The method for estimating the sample size is from Krejcie
and Morgan's tables Random by the stratified sampling, then determine the proportion by the size of the population
group in the school and performed the purposive sampling. The research instruments used in this research was a
5-level estimation questionnaire, the index of congruence was 1.00 and the reliability was 0.90. The statistics
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. t-test.
The results of the research were as follows: 1) the internal quality assurance operation of
Phrapariyattidhamma School in General education division, Nan province was at a high level. When considered on
each aspect, were at a high level in all aspects. The internal quality assurance operation problems of
Phrapariyattidhamma School in General education division, Nan province were at a low level. When considering in
each aspect, were at a low level in all aspects. 2) The comparison of the states and problems of the internal
quality assurance operation of Phrapariyattidhamma School in General education division, Nan province, classified
by school size overall and each aspect were not different.
Keywords: States and problems Internal quality assurance operation of Phrapariyattidhamma School

บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา
คนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่จึงเป็น 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564, 2560, หน้า 1 – 4) อีกประการหนึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บัญญัตเิ กี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 โดย
มาตรา 47 กำหนดว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง มาตรา 48 กำหนดว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่ ง ของ
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กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตัง้ แต่การประเมินครัง้ สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2561, หน้า 28-29) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2561, หน้า 1-2)
แต่การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังประสบกับ
สภาพและปัญหา คือ ไม่มีระบบการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มาตรฐานที่จะเป็นกลไกสำคัญใน
การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ และกลุ่มสถานศึกษาในทุกภูมิภาคยังไม่มีบทบาทสำคัญมากนักในการพัฒนา และ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน โดยนำผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกมาใช้ ใ น
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาคในระดับกลุ่มโรงเรียน (โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา, 2558, หน้า 31-32) นอกจากนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจะต้องได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
จึงได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงศึกษา ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้สถานศึกษาที่ไม่ได้รั บการรับรองมาตรฐานควรมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา นำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัตติ ามโครงการ กิจกรรม และกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลายด้านที่ส่งผลต่อผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ทำให้สถานศึกษาได้รับ
รองมาตรฐาน และไม่ ได้รั บรองมาตรฐาน (สำนั ก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษา, 2563,
หน้า 17 -28)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
น่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงศึกษา ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และยังเป็นปัญหา อุปสรรคในกระบวนการจัดการศึกษาและบริหาร
การศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่ามีสภาพและ
ปัญหาอย่างไร เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศการพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานประกันคุณภาพของ
โรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุณภาพการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นพระปริ ย ั ต ิ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามขนาดของโรงเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของโรงเรียน 2 ขนาด คือ

ตัวแปรตาม
สภาพและปั ญ หาการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของ

1. ขนาดเล็ก

โรงเรี ย นพระปริ ย ั ต ิ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด น่ า น

2. ขนาดใหญ่

ประกอบด้วย7 ด้าน คือ
1. ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ด้ า นการประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา
5.ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
6. ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
จำแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน
2. ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
จำแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน

-Proceedings-

334

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน จำนวน 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 16 รูป และครูผู้สอน จำนวน 173 รูป/คนรวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 รูป/คน ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970,
pp.(608–609) เทียบขนาดประชากรที่ 190 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 127 รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน
16 รูป ครูผู้สอน จำนวน 111 รูป/คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วนำมา
กำหนดสั ด ส่ ว นตามขนาดของกลุ ่ม ประชากรในแต่ล ะโรงเรี ย น และทำการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณ ภาพ
ภายในของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ ตำแหน่งในการปฏิบัติ
หน้าที่ และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัตหิ น้าที่ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บสภาพและปั ญ หาการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ยน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดการดำเนินงานการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน 7 ด้ า น มี ล ั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ (Rating Scales)
จากผลการวิเคราะห์ข้อคำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ (IOC: Index of Item Objective Congruence) 1.00
นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
คือ โรงเรียนพุทธโกศั ยวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จำนวน 30 รูป/คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990, pp.202 - 203) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ผู้วิจัยดำเนิน
การแจกแบบสอบถามจำนวน 127 ชุด และได้กลับคืนมา 127 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2. วิ เ คราะห์ ส ภาพและปั ญ หาการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นพระปริ ย ั ต ิ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา จั ง หวั ดน่าน จำแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้ การทดสอบค่ าที (t-test) ที ่ ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และหากพบความแตกต่างทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี การของเชฟ
เฟ่ (Scheff’)
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาสภาพและปัญ หาการดำเนิ น งานประกัน คุ ณภาพภายในของโรงเรี ย นพระปริ ย ั ต ิ ธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
n=127
n=127
สภาพและปัญหาการดำเนินงาน
ระดับ
ระดับปัญหา
S.D.
S.D.
ประกันคุณภาพภายใน
สภาพ
𝑥
𝑥
1 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
4.30
0.64
มาก
1.71
0.65
น้อย
สถานศึกษา
2 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
4.29
0.64
มาก
1.71
0.63
น้อย
การศึกษาของสถานศึกษา
3 ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
4.27
0.64
มาก
1.75
0.61
น้อย
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
4.28
0.66
มาก
1.74
0.63
น้อย
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5 ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อ
4.23
0.64
มาก
1.76
0.64
น้อย
พัฒนาสถานศึกษา
6 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน
4.29
0.65
มาก
1.70
0.65
น้อย
ตนเอง
7 ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพ
4.25
0.66
มาก
1.74
0.66
น้อย
รวม
4.27
0.57
มาก
1.73
0.57
น้อย
จากตาราง 1 สภาพและปั ญ หาการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นพระปริ ย ั ต ิ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน มีสภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.27, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (𝑥 = 4.30, S.D. =
0.64) รองลงมา คือ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (𝑥 = 4.29, S.D. = 0.64) และด้าน
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (𝑥 = 4.29, S.D. = 0.65) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการติดตามผล
การดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (𝑥 = 4.23, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาการดำเนินงาน
อยู่ในระดับน้อย (𝑥= 1.73, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (𝑥 = 1.70, S.D. = 0.65) สูงขึ้นมา คือ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (𝑥 = 1.71, S.D. = 0.65) ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (𝑥 = 1.71, S.D. =
0.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (𝑥 = 1.76, S.D. =
0.64) อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน
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2. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามขนาดของ
โรงเรียน
สภาพการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน

1
2
3
4
5
6
7

ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ด้านการติดตามผลการดำเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง
ด้ า นการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี
คุณภาพ
รวม

ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่
n=37
S.D.
𝑥

โรงเรียนขนาดเล็ก
n=90
S.D.
𝑥

t-test

p

4.38

0.55

4.26

0.68

0.98

0.32

4.33

0.62

4.27

0.65

0.45

0.65

4.27

0.59

42.6

0.66

0.54

0.95

4.22

0.69

4.30

0.65

-0.62

0.53

4.27

0.65

4.22

0.63

0.38

0.70

4.33

0.66

4.27

0.65

0.49

0.62

4.30

0.54

4.23

0.71

0.62

0.53

4.30

0.57

4.26

0.58

0.36

0.71

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึ ก ษา จั ง หวั ด น่ าน จำแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านไม่ ต ่า งกั น ซึ ่ง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามขนาดของ
โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7

ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ โรงเรียนขนาดใหญ่
n=37
n=90
ภายใน
S.D.
S.D.
𝑥
𝑥
ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
1.61
0.55
1.75
0.69
สถานศึกษา
ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
1.66
0.62
1.74
0.63
การศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
1.72
0.59
1.76
0.62
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
1.77
0.69
1.72
0.61
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อ
1.72
0.62
1.77
0.63
พัฒนาสถานศึกษา
ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมิน
1.66
0.66
1.72
0.65
ตนเอง
ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพ
1.69
0.54
1.76
0.14
0.57
0.58
1.69
1.75
รวม

t-test

p

-1.11

0.26

-0.60

0.54

-0.35

0.72

0.37

0.12

-0.38

0.70

-0.49

0.62

-0.62
-0.50

0.53
0.61

จากตาราง 3 พบว่า ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดน่าน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน พบว่า มีสภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการติดตามผล
การดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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2. ผลการศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดน่าน พบว่า ปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง สูงขึ้นมา คือ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน พบว่า
3.1 ขนาดของโรงเรี ย นแตกต่ า งกั น มี ส ภาพการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.2 ขนาดของโรงเรี ย นแตกต่ า งกั น มี ป ั ญ หาการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรียนพระปริ ยัต ิ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
1.1 สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
น่าน มีสภาพการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียง
สำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมานพ วงษ์น้อย (2559, หน้า 87) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมี ส่วนร่วมด้านการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ ใ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ที่แสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนกำหนดไว้ มีการกำหนดกรอบเวลาของการดำเนินงาน อย่างน้อย 3 ปี
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์น ภาหุน
มาตรา (2558, หน้า 67) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนในสั งกั ด สำนั กงานเขตพื้น ที ่การศึ กษาราชบุ รี เขต 1 พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี การพั ฒนาการ
ดำเนินงาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง อยู่ ใ นระดั บมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดรายงานคุณ ภาพ
การศึกษาประจำปี มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปรผล ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่มีคุณภาพตรงตาม
สภาพ มาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประจำปีได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์นภา หุนมาตรา (2558, หน้า 73) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการพัฒนาการดำเนินงาน ด้านรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การติดตามผลการดำเนินการของสถานศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญของสถานศึกษาที่จะสร้างความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ถู กต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
รวมทั้งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ และจัดทำรายงานเสนอเพื่อดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุจนาจ ขุนาพรม และมณเฑียร พัวไพบูลย์ (2561, หน้า 127) ได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า
สภาพปัจจุบันการดำเนินงานด้านการติดตามผลการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.2 ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริย ัติ ธรรม แผนกสามัญศึ กษา
จังหวัดน่าน มีปัญหาการดำเนินการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือด้าน
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงระยะเวลาการจัดทำรายงานเพื่อ
นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน สถานศึกษาได้มกี ารวางแผนกำหนดช่วงเวลาจัดทำรายงานประจำปี
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี และกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้ให้ความสำคัญ มีการกำกับ ติดตาม การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2561, หน้า 30) ที่กำหนดว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สูงขึ้นมา คือ ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษามาระยะหนึ่ง อีกทัง้ หน่วยงานต้นสังกัดก็กำหนดให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษา และพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาให้ สอดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของท้ อ งถิ ่ น ของสถานศึ กษาเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2561, หน้า 15) ที่กล่าว
ไว้ว่า มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลการตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาเพื่อกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดทำทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561, หน้า 3) กล่าวไว้ว่า ธรรมนูญสถานศึกษา คือสัญญา
ประชาคม หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และ
หน่วยงานต้นสังกัดและใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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สถานศึกษา มีการกระตุ้นให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดให้มีการอบรมเชิง ปฏิบัต ิการให้ความรู้ และแนวทางในการดำเนิ นงาน และการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่หน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุ ม ชนทราบเป็ น ระยะ ทำให้ ท ุ ก ฝ่ า ยมี ค วามเข้ า ใจและเกิ ด ความมั ่ น ใจในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา
นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้มีการแบ่งงาน มอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการนิเทศ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงาน ในทุกขั้นตอนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561, หน้า 7) กล่าวไว้ว่า การทำให้แผนเกิดผลอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น การจัดการเป็นกลไกสำคั ญที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามที่ควรจะเป็น การแบ่งงาน และ
มอบหมายงานแก่กลุ่มผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยความสนใจ และกระตือรือร้น การจัดการ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติ การประชุมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ และลงมือปฏิบัตทิ ุกขั้นตอน
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
2.1 ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผ ู ้ ส อนได้ ศ ึ ก ษาแนวคิ ด ระเบี ย บกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งรวมถึ ง มาตรฐาน
ของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกแก่บุคลากรให้เห็นถึ งคุณค่า ทาง
วัฒนธรรม คุณภาพในการปฏิบัตงิ าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนาวุฒิ ส่องแสง (2558, หน้า 111) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า
ผู ้ บริ ห ารและครู ที ่ ปฏิ บั ต ิ ห น้ า ที ่ใ นโรงเรี ย นที ่ มี ข นาดต่า งกั นมี ส ภาพการดำเนิ นงานประกั น คุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน
2.2 ขนาดของโรงเรี ย นแตกต่ า งกั น มี ป ั ญ หาการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นงานที่มีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินการต่าง ๆ มากมาย โรงเรียนขนาดต่างกัน ต่างก็ต้องทำงานที่เหมือนกันทุกอย่างการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามากกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของถวิล เติมรัมย์ (2559, บทคัดย่อ)
ที่ได้ศึกษาระดับการปฏิบัติและอุปสรรคในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าขนาดโรงเรียนมีระดับปัญหาโดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2 ด้ า นการจั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยสถานศึ ก ษาควรมี ก ารจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ และพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัตติ ามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
1.3 ด้านการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรมีการจัดทำรายงาน
เสนอเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
1.4 ด้านการจัดทำรายงานประเมินตนเอง โดยสถานศึกษาควรมี การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
รายงานประจำปีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานต้นสังกัด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อ การดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์
ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอัน เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้
ด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งทางด้าน
ภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้สมบูรณ์ และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหาร และครู โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบ
แบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจัดส่งคืนให้แก่ผู้วิจัย ท้ายนี้ ผู้วิจัยขออำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก อันเป็นที่พึ่งให้มีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยขอให้เป็นกตเวทิตาแด่ บิดา
มารดา ครอบครัวของผู้ศึกษา ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนสามารถทำให้งานวิจัย
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
CREATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS SONG DISTRICT UNDER
PHRAE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พัชราภรณ์ นะภิใจ1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Phatcharaporn Napijai1* and Sunthon Khlai-um2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาอำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเปิดตารางเครจซี่
และมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 140 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความเชื่อมั่ นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อ
พบความแตกต่าง ใช้วธิ ีทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่
จากผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล รองลงมา คือ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ ด้านการมีความยืดหยุ่น ด้านการทำงานเป็นทีม ตามลำดับ ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ด้าน
การมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความยืดหยุ่น ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และ
ด้านการทำงานเป็น ทีม พบว่า ภาพรวมมีความแตกต่ างกั น อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนการเปรียบเทียบจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งภาพรวมและรายด้านทุก
ด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study creative leadership of school administrators Song district
under Phrae primary educational Service Area Office 1. 2) Compare the creative leadership of school administrators
Song district under Phrae primary educational Service Area Office 1 by classifying educational background and
work experience. The sample in this research consisted of 1 4 0 people by using Krejcie and Morgan sampling
method. the participates were the directors and teachers in the school Song district, Phrae primary educational
Service Area Office 1 . The tools used in this research are 5 level of questionnaire. Theindex of conformance is
1.00, and the confidence is 0.97. The statistics is used to analyze data and to find the difference were percentage,
mean, standard deviation. T-test independent and one-way analysis of variance (ANOVA) and using the Scheffe
'method of analyzing pairs of means to see if there is a difference.
The results of this study were as follows 1) The creative leadership of school administrators Song district
under Phrae primary educational Service Area Office 1 was high level. Aspects with the highest and lowest mean
were individualized consideration , visionary flexibility , teamwork and creative thinking, respectively. 2 ) The
comparison of outcome in creative leadership of school administrators Song district under Phrae primary educational
Service Area Office 1 by Classifying educational background, visionary, flexibility, individualized consideration,
creative thinking and teamwork. The result has significantly difference at the .05 level the part of overview which
is consistent with the hypothesis. The Comparisons that was classified the work experience were found that both
overview and all aspects. There was no significant difference at the .0 5 level. Including overview and details on
all aspects which is inconsistent with the hypothesis.
Keywords: Creative Leadership, School Administrators

บทนำ
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง การศึกษา
จึ ง มี บทบาทสำคั ญในการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ให้ มี ความรู ้ เท่ าทัน การเปลี ่ ยนแปลง ดั ง พระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2524 ใจความว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด
ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนทุก ๆ
ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้้
และพัฒนาให้กา้ วหน้าต่อไปได้โดยตลอด” (กรมวิชาการ, 2535, อ้างอิงใน กฤษพล อัมระนันท์, 2559) สถานศึกษาจึง
ควรมีการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งเริ่มต้น ของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และสามารถพึ่งตนเองได้ (ธราภรณ์ นีลพันธนันท์ , 2562) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดภารกิจของสถานศึกษาไว้ทุกหมวด เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด และเพื่อให้การปฏิ รูป
การศึกษาบรรลุเป้าหมายภารกิจดังกล่าว ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ จำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องพัฒนา
ภาวะผู้นำ ให้มีความสามารถในการเป็นผู้บริหาร และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการจูงใจให้มี
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วิสัยทัศน์ในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ และปัจจัยต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารนัน้ จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน หรือสถาบันนั้น ๆ บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญคือ
การวางแผน การจัดการองค์กร การนำ และการควบคุม (นเรศ บุญช่วย, 2556)
การศึ ก ษาภาวะผู ้ น ํ า (leadership) มี พ ั ฒ นาการมาโดยตลอดส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะมองภาพแบบเดิ ม ๆ คือ
คุณลักษณะ พฤติกรรม และสถานการณ์ ซึ่งแม้จะมีความสำคัญ และจําเป็นแต่แนวคิดทั้งสาม ก็ไม่เพียงพอที่จะ
อธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้นํารุ่นใหม่ และการศึกษาของไทยได้จึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาภาวะผู้นําที่มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาด้วยวิธีการวิจัย ทั้งในเชิง
แนวคิดรูปแบบ และกระบวนการ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2553) เพื่อฝ่าวงล้อม และขยายขอบเขตของการแก้ปัญหา
ทะลวงไปจากแนวทางแบบเดิม ๆ ให้ได้ จึงจะสามารถแก้ปัญหา และสร้างสิ่งที่ดี ๆ และยั่งยืนในอนาคต ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในฐานะผู้นำ จึงมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการทางการศึกษา ปรับใช้แนวคิดภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่
เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน และอนาคตของทุก ๆ องค์กร สอดคล้องกับ กิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555)
กล่าวว่า สังคมปัจจุบันและที่กําลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต เห็นชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นชัดเจนคือ การแข่งขันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สภาพแวดล้อ มที่มีความสลับซับซ้อน และไร้ทิศทาง ภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้นําหรือผู้บริหารเป็นบุคคลหลักที่
จะต้องรับผิดชอบต่อบรรยากาศที่เกิดขึ้น ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ จึงถือเป็นความท้าทายของผู้บริหารยุค ใหม่ ที่
จะต้องแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นำสู่การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาที่ดขี ึ้น ผ่านกระบวนการคิดอย่าง
เป็ น ระบบ มี ค วามยืด หยุ ่ น ในการทำงาน มองปั ญ หาในมุ ม มองที ่ ห ลากหลาย มี ก ารปรั บเปลี ่ ย นความคิ ด ตาม
สถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล มีการคำนึ งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รู้จักดูแล และเอาใจใส่ผู้ตาม
ให้ผู้ตามรู้สกึ มีคุณค่า และรู้สกึ ว่าตนเองมีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงมีการคิดในสิ่งที่แปลกใหม่
มีความสร้างสรรค์ เพื่อนำสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยอาศัยการบูรณาการจากความรู้ใหม่และประสบการณ์เดิม มีการ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งส่วนบุคคล และการทำงานเพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัว เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนเรศ บุญช่วย (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ จะแสดงออก
ซึ่งการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา มีทัศนคติในเชิงบวกต่อโลกและต่อชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของตนเองและ
ผู้อื่นที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิด และการ
กระทำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จักพัฒนาตนเองเสมอทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
ดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล และในภาวะเช่นนี้ สมรรถนะของผู้นำที่
เรียกว่า “ผู้นำเชิงสร้างสรรค์” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้รอดพ้น และได้รับชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมที่
ปรับเปลี่ยนอย่า งรุนแรงดังกล่า ว สามารถตอบสนองต่อความคาดหวั ง ความต้องการของบุคคล และสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเหมาะสม
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีการบริหารจัดการและดำเนินงานตามนโยบายตาม
แผนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสำรวจ และวิเคราะห์ปัญหาของการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาอำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่าภาพรวมของผู้บริหารสถานศึกษา ยังขาดวิสัยทัศน์
ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของสถานศึกษา ขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สภาพปัญหา
ที่พบ และตัวผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังพบว่าในปีการศึกษา 2562
สถานศึ ก ษาอำเภอสอง มี ผ ลการดำเนิ น งานไม่ เ ป็ น ตามเป้ า หมายที ่ เ ขตพื ้ น ที ่ ก ำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การบริหารงานวิชาการ ที่เป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศขั้นพื้นฐาน
(O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาอำเภอสอง มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งหากคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละเป็นภาพรวม สถานศึกษาอำเภอสอง มีค่าเฉลี่ย
37.88 และภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 มีค่าเฉลี่ย 41.09 แสดงให เห็นถึงการขาดคุณภาพการจัด
การศึกษา และขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นปญหาสำคัญที่สุดที่
จะตองหาแนวทางแกไขปรั บปรุ งอย่างเร่ง ด่ วน (กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึก ษา สำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1, 2562)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ให้พร้อมรับกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึก ษาภาวะผู ้นำเชิง สร้า งสรรค์ ของผู ้ บริ หารสถานศึก ษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น
วุฒกิ ารศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. สูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
1. ต่ำกว่า 10 ปี
2. 10-20 ปี
3. ตั้งแต่ 20 ปีข้นึ ไป

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการมีวสิ ัยทัศน์
2. ด้านการมีความยืดหยุ่น
3. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
5. ด้านการทำงานเป็นทีม

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผ ู ้ ส อนที ่ ม ี ว ุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ต่ า งกั น มี ค วามเห็ น คิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น ำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความเห็นคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาอำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาอำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2557) และทำการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 140 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิง
สร้ า งสรรค์ข องผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา อำเภอสอง สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาแพร่ เขต 1
จำนวน 34 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกั บภาวะผู้ นำเชิง สร้างสรรค์ข องผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษา
2. สร้ า งแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ด ของการศึ ก ษา แล้ ว เสนออาจารย์ ที ่ ปรึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบเนื้อหา เสนอแนะ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
3. นำเครื่ อ งมือ ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย สร้ า งขึ ้ น ไปให้ ผ ู ้ เชี ่ ย วชาญ ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา จำนวน 3 ท่ า น
เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
4. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นตาม
เกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.97
5. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ และนำไปดำเนินการเก็บข้อมูลตาม ขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ ขอความอนุ เคราะห์ใ นการขอเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา และครู ผู้ ส อน
ในสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาแพร่ เขต 1
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็ บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัว อย่าง จำนวน 140 ฉบับ ด้วยตัวเอง
3. ผู้ วิ จั ย เก็ บแบบสอบถามมาได้ ทั้ ง หมด จำนวน 140 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทั้งหมด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้ว ยโปรแกรมสำเร็จรู ปทางสถิติต่ อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อดำเนินการวิเ คราะห์ข้อมูลในการศึกษา
ใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กำหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการทดสอบ
ค่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะดำเนินการตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

1
2
3
4
5

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์
ด้านการมีความยืดหยุ่น
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
ด้านการทำงานเป็นทีม
รวมเฉลี่ย

n = 140
S.D.
X̅
4.36
0.48
4.35
0.49
4.40
0.49
4.26
0.49
4.32
0.51
4.34
0.44

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34) และเมื่อพิจารณารายด้า นพบว่ า ภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการคำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (X̅ = 4.40) รองลงมา คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X̅ = 4.36) ด้านการมีความยืดหยุ่น (X̅ = 4.35) ด้าน
การทำงานเป็นทีม (X̅ = 4.32) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (X̅ = 4.26)
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา

1
2
3
4
5

ด้านการมีวสิ ัยทัศน์
ด้านการมีความยืดหยุ่น
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
ด้านการทำงานเป็นทีม
รวม

ปริญญาตรี
(n = 97)
S.D.
X̅
4.30 0.50
4.30 0.49
4.35 0.49
4.20 0.50
4.28 0.51
4.29 0.44

สูงกว่า
ปริญญาตรี

t

(n = 43)
S.D.
X̅
4.50 0.41
4.46 0.47
4.52 0.47
4.40 0.44
4.43 0.52
4.46 0.41

Sig
(2-tailed)

-2.33*
-1.87
-1.91
-2.26*
-1.60
-2.23*

0.02
0.06
0.06
0.03
0.11
0.03

หมายเหตุ : * มีระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
วิสัยทัศน์ และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วน
ด้ า นการมี ความยืด หยุ ่ น ด้ า นการคำนึ ง ถึ งความเป็ น ปัจ เจกบุ คคล และด้ า นการทำงานเป็น ที ม มี ค วามคิ ดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1

ด้านการมีวสิ ัยทัศน์

2 ด้านการมีความยืดหยุ่น

3 ด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล

SS

df

MS

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม

0.1

2

0.05

0.21

0.809

ภายในกลุ่ม

32.36

137

0.24

รวม

32.46

139

ระหว่างกลุ่ม

0.28

2

0.14

0.58

0.561

ภายในกลุ่ม

32.75

137

0.24

รวม

33.03

139

ระหว่างกลุ่ม

0.09

2

0.04

0.18

0.835

ภายในกลุ่ม

32.74

137

0.24

รวม

32.82

139

0.22

2

0.11

0.45

0.642

ภายในกลุ่ม

33.08

137

0.24

รวม

33.29

139

ระหว่างกลุ่ม

0.21

2

0.11

0.40

0.673

ภายในกลุ่ม

36.53

137

0.27

รวม

36.74

139

ระหว่างกลุ่ม

0.10

2

0.05

0.25

0.779

ภายในกลุ่ม

26.36

137

0.19

รวม

26.45

139

4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่ม

5 ด้านการทำงานเป็นทีม

ภาพรวม

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนก
ตามประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ต ิ ง าน โดยภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในทุกด้าน
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สรุปและอธิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้มปี ระเด็นสำคัญมาอภิปราย ดังนี้
1. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหาสถานศึกษา อำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด้ า นการมี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ จากการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห าสถานศึ ก ษา
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินงานในการกำหนดเป้าหมาย และมองภาพ
ในอนาคตที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงทางที่ดี ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณัฐชานันท์ พูลแก้ว (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมี
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงแข ขำนอก (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า ภาวะ
ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการมีความยืดหยุ่น จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาสถานศึก ษา
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด และมองปัญหาพร้อมทางออกในมุมมองที่
หลากหลายทิศทาง ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด และกระบวนการทำงานตามสถานการณ์และ
บริ บทที ่ เปลี ่ ย นแปลง มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงแก้ ไข กฎ ระเบี ย บ และวิ ธี ก ารที ่ เหมาะสมกั บบริ บทของสถานศึกษา
เพื่อการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชานันท์ พูลแก้ว (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 7 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีความยืดหยุ่น อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงแข ขำนอก (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านความยืดหยุ่น อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้ า นการคำนึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จเจกบุ คคล จากการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ของ
ผู้บริหาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการดูแลเอาใจใส่ และรู้ถึงความต้องกา ร ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการอบรม และสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง พร้อมรับ
ฟังเรื่องราว ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานด้วยความสนใจ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้
และสื่ออุปกรณ์ เพื่อพัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ ฤทธิ์บำรุง (2556)
ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริ หารสถานศึ กษา
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษพล อัมระนันท์ (2559)
ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่วงก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาสถาน
ศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความคิดกว้างไกล คิดริ เริ่ม และนำวิธีการแปลกใหม่มาใช้ใน
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การวางแผนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการวิ ธ ี ก ารทำงานที ่ ห ลากหลาย มี ก ารกระตุ ้ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษพล อัมระนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่วงก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต
2 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศณี กฐินเทศ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที ่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาสุ ริ นทร์ เขต 2 พบว่ า ภาวะผู ้น ำเชิ ง สร้ างสรรค์ข องผู ้ บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านการทำงานเป็นทีม จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็น
อย่างดี มีการวางแผน และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่ว มกัน มีการกำหนดบทบาท และหน้าที่การทำงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทุกคนมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบ และชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ ฤทธิ์บำรุง
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกช วิจบ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการทำงาน
เป็นทีม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การปฏิบัตงิ าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.1.1 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้ านการมีวิสัยทัศน์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินงานในการกำหนดเป้าหมาย
และมองภาพในอนาคตที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤษพล อัมระนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอ
แม่วงก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.1.2 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านการมีความยืดหยุ่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้อิสระในการปฏิบัติทำงาน และการตัดสินใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด และกระบวนการทำงานตามสถานการณ์
และบริ บทที ่ เปลี ่ย นแปลง ซึ ่ ง สอดคล้ องกั บงานวิ จั ย ของ รอซี ย ะห์ ลาเต๊ ะ (2561) ได้ ศ ึ ก ษาเรื่ อ ง ภาวะผู ้ น ำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
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ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ด้านการมีความยืดหยุ่น มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
2.1.3 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความคิดเห็น
ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ .05 ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู ้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงมีการแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ กฤษพล อัมระนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอำเภอแม่วงก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.1.4 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความคิดกว้างไกล คิดริเริ่ม และนำวิธีการแปลก
ใหม่มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัตงิ าน มีความสามารถในการบูรณาการวิธีการทำงานที่หลากหลาย ผ่านการคิดและ
แก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษพล อัม
ระนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่วงก์ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.1.5 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านการทำงานเป็นทีม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีการกำหนดบทบาท และหน้าที่การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นระบบ และชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านการทำงานเป็นทีม มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.2 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนก
ตามประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า
2.2.1 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การในการปฏิบัตงิ าน ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินงานในการ
กำหนดเป้าหมาย และมองภาพในอนาคตที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น มีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง
ค่านิยมร่วมกันในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และชี้แจงให้
ผู้เกี่ยวข้องตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกช วิจบ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร จำแนกตาม
ประสบการณ์ทำงาน ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.2 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน ด้านการมีความยืดหยุ่น มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้อิสระในการปฏิบัติทำงาน
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และการตัดสินใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เคร่งเครียด และไม่พยายามจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกินไป มีความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนความคิด และกระบวนการทำงานตามสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกช วิจบ
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ด้านการมีความยืดหยุ่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2.3 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีการแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศณี กฐินเทศ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้าน
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.2.4 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบูรณาการวิธีการทำงานที่หลากหลาย โดยอาศัยการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมอย่างสร้างสรรค์ แก้ไข
ปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีความชัดเจน รวมถึงมีความคิดกว้างไกล คิดริเริ่ม และนำวิธีการ
แปลกใหม่มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศณี กฐินเทศ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้าน
การมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.2.5 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน ด้านการทำงานเป็นทีม มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมี ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีการกำหนดบทบาท และหน้าที่การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์ (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า
ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการทำงานเป็นทีม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการดำเนินงานในการกำหนดเป้าหมาย
มองภาพในอนาคตที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างค่านิยมร่วมกันใน
สถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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2. ด้านการมีความยืดหยุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้อิสระในการปฏิบัติทำงาน และการตัดสินใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เคร่งเครียด และไม่พยายามจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกินไป และสามารถปรับเปลี่ยนความคิด
และกระบวนการทำงานตามสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. ด้ า นการคำนึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีการแนะนำ
และให้คำปรึกษาอย่างมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
4. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการบูรณาการวิธีการทำงาน
ที่หลากหลาย โดยอาศัยการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมอย่างสร้างสรรค์ และมีการตัดสินใจที่รอบคอบ
ผ่านการคิดและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีความชัดเจน
5. ด้านการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเป็นอย่างดี และมีการกำหนดบทบาท และหน้าที่การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทุกคนมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ และชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
3. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองครั้งนี้สำเร็จลุลวงได้ด้วยผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้กรุณาสละเวลา ให้ความรู้ คำแนะนำปรึกษา
ข้อคิดเห็นที่ดี และแนะนำแนวทางการศึกษา ตลอดตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจน
เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณะผู ้ เชี ่ ย วชาญ คือ ดร.ธารารั ต น์ มาลั ย เถาว์ อาจารย์ ประจำวิ ทยาลัย การศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา) นายไพทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี)
และนายอิทธิภัทร ธิฟู ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้ วประชาสงเคราะห์) ที่ได้ให้ความ
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แก้ไขและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น
รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บ
ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณ
ทุก ๆ ท่าน ขอของพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Communication Skills of School Administrators Under The Local Government
Organization in Kokha District, Lampang Province
พิชยา พานธงรักษ์1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Phitchaya Pantongrak1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อ งกับ
สถานศึกษาที่มีต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะค า
จังหวัดลำปาง จำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน
ผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษา ผู ้ บริ ห ารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น ข้ า ราชการท้ องถิ ่ นประเภทบริ หารจั ดการท้องถิ่น
นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 100
คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่า ย เครื่องมือที ่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีค่าดัชนีค วาม
สอดคล้องของคำถาม อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบค่า t-test ,
(ANOVA) F-test และทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe
ผลการศึกษา พบว่า 1) ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่มีต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เกาะคา จั ง หวั ด ลำปาง จำแนกตามตำแหน่ ง และวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา โดยรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น ยกเว้ น
ประสบการณ์การทำงาน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าประสบการณ์ทำงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านความชัดเจน ด้านความเข้าใจผู้รับสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้นด้านการสื่อสาร
ด้วยอวัจนภาษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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Abstract
The research aimed to study the: 1) to study the Communication Skills of School Administrators under
the Local Government Organization in Kokha District, Lampang Province Province and 2) to comparing of the
Opinions on the Communication Skills of School Administrators under the Local Government Organization in Kokha
District, Lampang Province. Classified by Position, Educational Background and Work Experience with a sample of
research by 100 cases by simple random sampling which are School Administrators, Teachers, Administrator
of Provincial Administrative Organization, Director of the Division of Education Religious and Culture and Basic
Education Board. A questionnaire was as a tool to collect data valuable information Index of item Objective
Congruence is between 0.67 – 1.00 , The Reliability is 0.97 and the statistics used were percentage, mean and
standard division (S.D.), analysis for comparison using value testing of t-test, F-test (ANOVA), and pair difference
test by Scheffe’s method.
The research findings were below; 1) The level of Communication Skills of School Administrators was
overall at a high level. 2) The comparison result of the Opinions on the Communication Skills of School
Administrators which classified by Position and Education Background was overall and in each aspect did not differ.
Except for Work Experience was an overall significant difference at .05. As in each aspect showed that different
of Work Experience has the opinions on the Communication Skills of School Administrators as followed; Reliability,
Clarity, Understanding of the Audience was significantly different at the statistical level of .05, and Nonverbal
Communication did not differ statistically significant.
statistically significant.
Keywords: Communication Skills of School Administrators
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บทนำ
มนุษย์ทุกคนต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม และเพื่อการพัฒนาสังคมให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ ในการพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน (วรัท พฤกษากุลนันท์, 2563, ออนไลน์)
การสื่อสาร(Communication) เป็นทักษะหนึ่งใน Soft Skill ที่ผู้บริหารต้องมีในปัจจุบัน (วาริษา ประเสริฐทรง
และวัลลภา อารีรัตน์, 2558) ซึ่งการสื่อสารถือเป็น กระบวนการสำคัญในการที่บุคคล ตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไป แลกเปลี่ยน
ข่าวสารความคิดและความรู้สกึ ซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลอันก่อให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างกัน (โรงเรียน
ดรุณศิษย์พิทยารังสรรค์, 2563, ออนไลน์) ซึ่งในปัจจุบันนี้การสื่อสารจากผู้นำถือเป็นหลักสำคัญในองค์กรที ่เป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การบริหารองค์กรประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะองค์กรสถานศึกษา ซึ่งถือ เป็นรากฐาน
สำคัญของการพัฒนาสังคม กระบวนการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลโดยปราศจากความขัดแย้ง จึงเป็น
ภารกิจที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนสาเหตุของ
ปัญหาความขัดแย้งภายในสถานศึกษา ล้วนเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น ผู้บริหารทุกคนจึงควรมีทักษะการสื่อสาร
ที่ดี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กล่าวถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารกันทุกระดับ
ในสังคม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง อีกทัง้ ยังสนับสนุนให้รู้จักการใช้
สื่อเพื่อการติดต่อสื่อสารด้วยความมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการนำเสนอข่าวสารไปยังผู้รับอีกด้วย (วาริษา
ประเสริฐทรง และวัลลภา อารีรัตน์, 2558) หากผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ สามารถใช้การพูด และเทคนิคการสื่อ สารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เปิดใจกว้างเพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถใช้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและการ
บริหารจัดการ ก็จะส่งผลให้องค์กร ซึ่งก็คือสถานศึกษาดำเนินกิจการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (อิทธิศักดิ์ ศิริจันทร์ และพิมล
พรรณ เพชรสมบัต,ิ 2562, หน้า 139-140)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ และอำนาจดูแล และจัดทำบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (9) การจัดการศึกษามาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะ เพื ่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ ่ น ของตนเอง (6) การจั ด การศึ ก ษา รวมถึ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น มาตรา 42 ให้กระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ใน
การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ ได้มาตรฐาน
การศึกษา(สุวรรณ พิณตานนท์, 2563, ออนไลน์)
ปัจจุบันองค์กร มีบุคลากรจำนวนมาก มีความต้องการมาก อาจจะเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารได้
การสื่ อ สารที ่ ม ี ประสิ ทธิ ผ ล จะช่ ว ยสร้ า งงานที ่ ม ี ประสิ ทธิ ภ าพให้ เกิ ด ขึ ้ น และสร้ า งความเข้ า ใจ ตลอดจนสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงาน ทำให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การสื่อสารในองค์กรจะเป็น
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เครื่ อ งมือ สำคั ญ ที ่ จ ะช่ ว ยให้ การบริ ห ารประสบความสำเร็ จได้ มากยิ ่ ง ขึ ้ น (จรั ส โฉม ศริ รั ต น์ , 2558) ผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายต่าง ๆ จะสำเร็จได้นั้นขึน้ อยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารที่
ดีจะช่วยให้เข้าใจตรงกันเกิดความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานตามแผนหรือกลยุทธ์ต่าง ๆที่กำหนดไว้ได้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับบทบาทความเป็นผู้นำ โดยต้องสื่อสารให้มีความชัดเจนได้ใจความ เข้าใจ
ง่าย สื่อสารตรงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของภารกิจงาน ต้องมีเ ทคนิคในการสื่อสารและปัจจัยองค์ประกอบที่
สำคัญของการสื่อสาร ความสำเร็จของการสื่อสารย่อมขึ้นอยู่กับทักษะการสื่อสารและความพึงพอใจของผู้รับสาร
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548, หน้า 264) จึงกล่าวได้ว่า การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้บริหารควรมีทักษะเพื่อ
สื่อสารข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน การประสานงาน เกิดความร่วมมือที่ดใี นสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องมีทักษะการสื่อสาร
ในด้าน ความเชื่อถือ ความชัดเจน ความเข้าใจผู้รับสารและการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาที่ดี ที่ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ยุคปัจจุบันที่ทำงานหลายด้านงานเหล่านี้จะไม่บรรลุผลหากขาดการสื่อสารที่ดี ในขณะเดียวกันถ้าผู้บริหารไม่มีความรู้
ขาดเทคนิค วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานได้(วรินธร กาญจนระวี
กุล, 2541, หน้า 31)
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางมีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลไหล่หิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังพร้าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเกาะคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
มีการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละแห่งเป็นผู้ดูแลสถานศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาล้วน
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น โดยเฉพาะในการมอบหมายงานซึ่งเป็นการสั่งการของผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง(อิทธิศักดิ์ ศิริจันทร์ และพิมลพรรณ เพชรสมบัต,ิ 2562)
จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจศึก ษาทัก ษะการสื่อสารของผู ้ บริหารสถานศึก ษาสังกัด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่มีต่อทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำแนกตามตำแหน่งวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ของ เกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง, ธันยพร จารุไพศาล, ปกรณ์ วงค์รัตนพิบูลย์, ปฏิภาณ อนุพันธ์, มณฑาทิพย์ นามนุ,สาธิต
วิมลคุณารักษ์และประยงค์ เยาวบุต ร, สุทธิชัย ปัญญาโรจน์, Chester I. Barnard, Cutlip and Center, Dan Scalco,
โรเบิร์ต อาร์ ออเนอร์และ Terry
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพ
1. ตำแหน่ง
2. วุฒกิ ารศึกษา
3. ประสบการณ์ในการทำงาน

ตัวแปรตาม
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
สถานศึกษาเกี่ ยวกับทัก ษะการสื่อสารของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง 4 ด้าน
1. ด้านความเชื่อถือ
2. ด้านความชัดเจน
3. ด้านความเข้าใจผู้รับสาร
4. ด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา

สมมุตฐิ านการวิจัย
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสารของผู้ บริหาร
สถานศึกษา แตกต่างกัน
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการ
สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การกำหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางรวมประชากรทั้งสิ้น 133 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน ครูผู้สอน จำนวน 42 คน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 คน ข้าราชการท้องถิ่นประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน 7 คน นักวิชาการ
ศึกษา จำนวน 7 คน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 7 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
23 คนโดยใช้การคำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) ด้วยวิธีจับสลาก
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตำแหน่งวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
ในการทำงาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ทักษะการสื่อสาร 4 ด้าน คือ ด้านความเชื่อถือ ด้านความชั ดเจน ด้านความ
เข้าใจผู้รับสาร และด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาที่ดี จำนวน ด้านละ 8 ข้อ รวมข้อคำถาม จำนวน 32 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ เบสท์ (John W. Best, 1997: 190)
การสร้างเครื่องมือการวิจัย
ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ ยวกับทักษะการสื่อสารผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา จากหนังสือ ตำรา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูล มากำหนดข้อคำถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และสรุปเป็นแนวคิดกำหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะและแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยกำหนดเนื้อหาคำถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบให้สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ นำแบบสอบถามฉบับร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
ถูกต้องชัดเจน โดยดัชนีความสอดคล้องของคำถาม (Index of item Objective Congruence)อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
แล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) ใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่
ไม่ใช่กลุ่มประชากรในการวิจัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน เพื่อหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha- Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach,1951)โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 นำแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
แล้วนำไปจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอหนังสือแนะนำตัวผู ้ศ ึก ษาจากวิทยาลัยการศึก ษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่ว มมือ ไ ปยั ง
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่กำหนด ประสานสถานศึกษาอธิบายถึงวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ จากการตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งเอกสารด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 100 ฉบั บ นัดหมายเวลาในการขอรับคืนหรือส่งข้อมูล
แบบสอบถามกลับ เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์เตรียมนำข้อมูลไปวิเคราะห์เชิง
สถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหาความถี่และร้อยละ ได้แก่ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่ออธิบายทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1. ด้านความน่าเชื่อถือ 2. ด้านความชัดเจน 3. ด้านความเข้าใจผู้รับสาร 4. ด้านการสื่อสาร
ด้วยอวัจนภาษา โดยนำค่าเฉลี่ย (X̅) ที่คำนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิติ t-test, (One-Way ANOVA) F-test และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นตำแหน่ง
อื่นๆ รองลงมาคือ ตำแหน่งครูผู้สอน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี และ
ลำดับสุดท้ายต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนในด้านประสบการณ์การทำงานค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 21 ปีข้นึ ไป รองลงมา 5–10 ปี
และต่ำสุดคือ น้อยกว่า 5 ปี
2. ผลการศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง ดังแสดงในภาพ 1
ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมค่าเฉลี่ย= 4.18 S.D.= 0.58 รายด้านดังนี้…
6

4.2

4.15

4.21

4.15

4
2

0.61

0.61

0.61

0.64

0
ด้านความน่าเชื่อถือ

ด้านความชัดเจน

ค่าเฉลี่ย

ด้านความเข้าใจผู้รับสาร

ด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา

S.D.

ภาพ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จากภาพ 1 พบว่า ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสื่อสาร
ด้วยอวัจนภาษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านความชั ดเจน และด้านความ
เข้าใจผู้รับ เมื่อมาพิจารณาแต่ละด้าน ดังตาราง 1-4
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อ ทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา
ด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา

1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยน้ำเสียง หางเสียงเหมาะสม
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยความสุภาพ พอเหมาะพอควร
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยท่าทีเปิดเผย
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารอย่างเป็นมิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความรู้สึกภายในที่ดีขณะสื่อสาร
ทั้งภาษามือและทางสายตา
ผู้บริหารสถานศึกษาระมัดระวังภาษากายในการส่งสารและหมั่น
สังเกตภาษากายของผู้รับสาร
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยถ้อยคำศัพท์ ซึ่งผู้รับสารต่างรูจ้ ัก
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สื่อสารแบบขัดแย้ง หรือตำหนิผู้รับสาร
รวม

ระดับความ
คิดเห็น
n =100
S.D.
X̅
4.21
0.72
4.23
0.71
4.24 0.70
4.27
0.71
4.22 0.72

แปล
ผล

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
3
2
1
4

4.18

0.67

มาก

6

4.16
4.16
4.20

0.69
0.74
0.64

มาก
มาก
มาก

8
7

จากตาราง 1 พบว่า ด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารอย่างเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยท่าที
เปิดเผย และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สื่อสารแบบขัดแย้งหรือตำหนิผู้รับสาร และผู้บริหาร
สถานศึกษาสื่อสารด้วยถ้อยคำศัพท์ ซึ่งผู้รับสารต่างรูจ้ ัก

-Proceedings-

367

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อ ทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านความน่าเชื่อถือ

1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับควาคิดเห็น
n =100
S.D.
X̅
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ
4.19
0.65
ผู้บริหารสถานศึกษาทำให้ผู้ฟังเต็มใจรับฟังข่าวสารนัน้
4.24
0.68
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างคู่ส่อื สาร 4.19
0.73
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความเชื่อมั่นในเหตุผลในการสื่อสาร
4.22
0.68
ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.20
0.75
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเก็บความลับในการสื่อสารได้
4.24
0.73
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารให้ผู้รับสารคล้อยตามได้
4.13
0.73
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารให้ผู้รับสารร่วมมือได้
4.17
0.67
รวม
4.20
0.61

แปล อันดับ
ผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6
2
5
3
4
1
8
7

จากตาราง 2 พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถเก็บความลับในการสื่อสารได้ และผู้บริหารสถานศึกษาทำให้ผู้ฟังเต็มใจรับฟังข่าวสารนั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากัน รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความเชื่อมั่นในเหตุผลในการสื่อสาร และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสื่อสารให้ผู้รับสารคล้อยตามได้
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อ ทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้านความชัดเจน
ด้านความชัดเจน

1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารตรงวัตถุประสงค์ตรงประเด็น
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารสั้นกะทัดรัด ได้ใจความ
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารแบบไม่คลุมเครือหรือมีความหมายหลาย
แง่มุม
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารชัดเจนในคำสั่ง มอบหมายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่เข้าใจง่าย
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารแล้วข้อมูลสำคัญ ครบถ้วน
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารโดยมีการเรียบเรียงข้อมูลในการสื่อสาร
รวม

ระดับความ
คิดเห็น
n =100
S.D.
X̅
4.21 0.67
4.12 0.70
4.04 0.76

แปล
ผล

อันดับ

มาก
มาก
มาก

1
6
8

4.17
4.18
4.20
4.19
4.10
4.15

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
4
2
3
7

0.84
0.69
0.65
0.66
0.64
0.61

จากตาราง 3 พบว่า ด้านความชัดเจน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สื่อสารตรงวัตถุประสงค์ตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารทำให้ผู้รับสารมีความ
เข้าใจตรงกัน และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารแบบไม่คลุมเครือหรือมีความหมายหลายแง่มุม
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อ ทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้านความเข้าใจผู้รับสาร
ด้านความเข้าใจผู้รับสาร

1
2
3

ระดับความ
คิดเห็น
n =100
S.D.
X̅
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจขีดความสามารถของผู้รับ เช่นความสามารถ 4.17 0.68
ในการอ่าน การฟังระดับการศึกษาของผู้รับสาร
ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงกาลเทศะในการสื่อสาร
4.23 0.68
ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ในการสื่อสาร
4.24 0.67
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แปล อันดับ
ผล

มาก

3

มาก
มาก

2
1
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ตาราง 4 (ต่อ)
ด้านความเข้าใจผู้รับสาร

4
5
6
7
8

ระดับความ
คิดเห็น
n =100
S.D.
X̅
ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ตัวผู้รับสาร
4.15 0.70
ผู้บริหารสถานศึกษาหาประสบการณ์อันเป็นพืน้ ฐานร่วมระหว่างคู่สื่อสาร 4.04 0.65
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันกับผู้รับสาร
4.13 0.66
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตัวตามที่ผู้รับสาร ต้องการมองผู้รับสารใน 4.08 0.76
ทัศนคติเชิงบวก
ผู้บริหารสถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในการสื่อสารกับผู้รับสาร
4.14 0.77
รวม
4.15 0.62

แปล อันดับ
ผล

มาก
มาก
มาก
มาก

4
8
6
7

มาก
มาก

5

จากตาราง 4 พบว่า ด้านความความเข้าใจผู้รับสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผู้บริหาร
สถานศึกษาคำนึงถึงกาลเทศะในการสื่อสาร และผู้บริหารสถานศึกษาหาประสบการณ์อันเป็นพื้นฐานร่วมระหว่างคู่
สื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่มีต่อทักษะการ
สื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำแนกตาม
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน พบว่า
3.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความชัดเจน ด้านความเข้าใจผู้รับสาร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ในด้านที่มี
ความแตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 5-7
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อ ทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน เป็นรายคู่ ในด้านความน่าเชื่อถือ
ประสบการณ์การทำงาน

น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 10 ปี
21 ปี ขึน้ ไป
*มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

X̅
4.70
3.89
4.35
4.20
4.26

ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความน่าเชือ่ ถือ
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี 21 ปีขน้ึ ไป
4.70
3.89
4.35
4.20
4.26
0.82*
0.35
0.50
0.44
-0.46*
-0.32
-0.38*
0.15
0.08
-0.06
-

จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน เป็นรายคู่ ในด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี กับ ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ,ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี กับประสบการณ์การทำงาน
11-15 ปี และประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี กับ ประสบการณ์การทำงาน 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อ ทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน เป็นรายคู่ ในด้านความชัดเจน
ประสบการณ์การ
ทำงาน
X̅
น้อยกว่า 5 ปี
4.70
5 – 10 ปี
3.83
11 – 15 ปี
4.30
16 – 10 ปี
4.18
21 ปี ขึน้ ไป
4.20
*มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความชัดเจน
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี
21 ปีขน้ึ ไป
4.70
3.83
4.30
4.18
4.20
0.87*
0.39
0.53
0.50
-0.48*
-0.34
-0.37
0.13
0.11
-0.02
-
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จากตาราง 6 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน เป็นรายคู่ ในด้านความชัดเจน พบว่าประสบการณ์การทำงานน้อย
กว่า 5 ปี กับ ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ,ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี กับ ประสบการณ์การทำงาน
11-15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อ ทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน เป็นรายคู่ ในด้านความเข้าใจผู้รับสาร
ประสบการณ์การ
ทำงาน

ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเข้าใจผู้รับสาร
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี 21 ปีขน้ึ ไป
4.65
3.87
4.28
4.06
4.24
X̅
น้อยกว่า 5 ปี
4.65
0.78*
0.37
0.59
0.41
5 – 10 ปี
3.87
-0.41*
-0.19
-0.37*
น้อยกว่า 5 ปี
4.65
0.78*
0.37
0.59
0.41
5 – 10 ปี
3.87
-0.41*
-0.19
-0.37*
11 – 15 ปี
4.28
0.22
0.04
16 – 10 ปี
4.06
-0.18
21 ปี ขึน้ ไป
4.24
*มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน เป็นรายคู่ ในด้านความเข้าใจผู้รับสาร พบว่า ประสบการณ์การ
ทำงานน้อยกว่า 5 ปี กับ ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ,ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี กับ ประสบการณ์การ
ทำงาน 11-15 ปี และประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี กับ ประสบการณ์การทำงาน 21 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง มีประเด็นที่ผู้วจิ ัยได้นำมาอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้
ด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา รองลงมาด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความชัด เจน และด้านความความเข้าใจผู้รับสาร
ซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ บริหารที่ต้ องมีการใช้รู ปแบบ และระดับของการสื่อสารให้
เหมาะสม หากใช้ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดปัญหาขัดแย้งด้านต่างๆ จนนำไปสู่ความล้มเหลวของการบริหารงานได้ หาก
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีทักษะด้านนี้ จะไม่สามารถขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กรการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สายสะอาด(2551, หน้า 169-185) ได้ศึกษาทักษะการติดต่อสื่อสารของบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผล
การศึกษาพบว่า ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2 โดย
ภาพรวมเละรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารอย่างเป็นมิตร
รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยท่าทีเปิดเผย ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารด้วยความสุภาพ พอเหมาะ
พอควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Poojaba Rana (2015) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือกุญแจสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จวิชาการผู้ประกอบอาชีพต้องได้รับการฝึกฝนในด้าน
วินัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้นำเสนอวิธีการทีละขั้นตอนเพื่อวินัยของการสื่อสารของมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ซาแรมบ้า, 2003, หน้า 5 อ้างอิงใน กิติมา สุรสนธิ, 2548, หน้า 2-3
กล่าวถึงการสื่อสารในองค์การว่า การสื่อสารในองค์การเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ
และช่วยให้บุคลากรในองค์การได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ส่วนด้านความน่าเชื่อถือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
เก็บความลับ ในการสื่อสารได้ และผู้บริหารสถานศึกษาทำให้ผู้ฟังเต็มใจรับฟังข่าวสารนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช(2558, หน้า 120-145) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสาร ของ
ผู้บริหารกับประสิทธิภาพการทำงานเป็ นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ความแจ่มแจ้งของข่าวสาร ความสามารถของผู้รับ
สาร เนื้อหาสาระ ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ความสม่ำเสมอต่อเนื่องกันและความน่าเชื่อถือ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ซาแรมบ้า, 2003, หน้า 5 อ้างอิงใน กิติมา สุรสนธิ, 2548, หน้า 2-3 กล่าวถึงการสื่อสารในองค์การ
ว่า การสื่อสารในองค์การเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การและช่วยให้บุคลากรในองค์การ
ได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ส่วนด้านความชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารตรงวัตถุประสงค์ตรงประเด็น และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช
(2558, หน้า120-145) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า
สัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม การเปิดเผยและการเผชิญหน้า การตรวจสอบ ทบทวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ภาวะผู้นำ
ที่เหมาะสม กระบวนการทำงานและการตัดสินใจที่ถูกต้อง บทบาทที่สมดุล และความชัดเจนของเป้าหมาย การพัฒนา
ตนเอง การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน การ ติดต่อส่อสารที่ดี และความร่วมมือและความขัดแย้ง ส่วนด้านความ
ความเข้าใจผู้รับสาร ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ในการสื่อสาร และผู้บริหารสถานศึกษา
คำนึงถึงกาลเทศะในการสื่ อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช(2558, หน้า 120-145) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกั บประสิทธิ ภาพการทำงานเป็น ทีมของครู ใ น
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ช่ องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ความแจ่มแจ้งของข่าวสาร ความสามารถของผู้รับสาร เนื้อหาสาระ ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ความสม่ำเสมอต่อเนื่องกันและความน่าเชื่อถือ
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีต่อทักษะการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำแนกตามตำแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทำงาน การทดสอบสมมติฐาน
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2.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุก
ตำแหน่งมีความเข้าใจและโอกาสในการรับรู้ รับทราบสารจากผู้บริหารสถานศึก ษาไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบนั มี
การใช้ส่อื เทคโนโลยีต่างๆในการรับรู้ข้อมูล สามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากผู้บริหารได้ได้โดยตรงขึ้นอยู่กับ
การพร้อมเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสโฉม ศิริรตน์ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการ
ติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร:กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าบุคลากร
ในหอสมุดกลาง ที่มีสถานภาพตำแหน่ง ต่างกัน มีปัญหาการติดต่อสื่อสารทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เพราะโอกาสรับรู้ข่าวสารภายในองค์กรเท่าเทียมกัน และยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร หลายช่องทางขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี กีสี (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารและครูหัวหน้า
กลุ ่ ม สาระโรงเรี ย นในเครือ พระแม่ ม ารี พบว่ า ครู ที ่ ม ี ต ำแหน่ ง ต่ า งกั น มี ค สามคิ ด เห็ น โดยรวมต่ อ รู ปแบบการ
ติดต่อสื่อสารของผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระโรงเรียนในเครือพระแม่มารีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหารเป็น
นักบวชที่ผ่านการอบรมในระบบเดียวกันตลอดระยะเวลาหลายปี ทำให้หัวหน้ากลุ่มสาระมีพฤติกรรมการบริหารงาน
บุคลากรที่เกรายวกับการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการเดียวกัน
2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวุฒิ
การศึกษาไม่มผี ลต่อการรับข้อมูลของผู้รับสาร ในหน่วยงานสถานศึกษามีการกระจายข้อมูลให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยี การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุมหารือโดยตรงกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าท้องถิ่นสามารถเข้าถึงประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาได้โดยตรง โอกาสในการรับ
ข้อมูลจึงเท่าเทียมกันไม่แตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสโฉม ศิริรตน์ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
การติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร:กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า
บุคลากรในหอสมุดกลาง ที่มีสถานภาพ วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีปัญหาการติดต่อสื่อสารทั้งโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะโอกาสรับรู้ข่าวสารภายในองค์กรเท่าเทียมกัน และยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร หลาย
ช่องทางขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวรรณ ยิ้มปลื้ม (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) จำแนกตามระดับการศึกษาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมและรายปัจจัย มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์ (2556) พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์การ:กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลนนทเวช จำแนกตามระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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2.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะ
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ซึ่งโดยรวมมีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความชัดเจน ด้านความเข้าใจผู้รับ
สาร มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 จากการวิจัยพบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การ
ทำงาน น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สูงที่สุดอาจเป็นเพราะผู้เริ่มทำงาน
ยังพร้อมเรียนรู้และเปิดรับการพัฒนา เปิดใจรับข้อมูลต่างๆ อย่างเต็มที่ และหมั่นพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีใน ยุค
ดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่จะมีการประเมิ นการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดจากองค์กรอีกด้วย ส่วน
ประสบการณ์ทำงาน 5-10ปี มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอาจเนื่องจากวัยวุฒทิ ี่ใกล้เคียงกันกับผู้บริหารกับผู้รับสารทำให้เกิดการ
ไม่ยอมรับเท่าที่ควรและอาจนำความคิดเห็นส่วนตัวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนั้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ ได้รับมี
ความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสารที่ต้องการสื่อ อาจนำทัศนคติส่วนตัวมาร่วมในการรับสารนั้นๆและประสบกาณ์
ทำงาน 11-15 ปี, 16-20 ปีและ21 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันอาจเนื่องจากความเข้าใจพื้นฐานของผู้บริหารและ
ผ่านการอบรมให้ความรู้ให้ทราบข่าวสารอยู่เสมอ อีกทัง้ มีเครือข่ายในการรับข้อมูลได้อย่างทั่วถึงอีกทางหนึ่ง ส่วนด้าน
การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ใน
การทำงาน เป็นเพียงการแสดงออกทางด้านร่างกาย ของผู้บริหารที่ไม่ว่าประสบการณ์การทำงานกี่ปีก็ สามารถเข้าใจ
ตรงกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพัชร หินแก้ว (2555) สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาจำแนกตามเพศ พบว่า ภาพรวมแตกต่างกัน ในด้านการ
ทำงานเป็นทีม ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจำแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวม แตกต่างกัน ในด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดีด้านการทำงานเป็นทีม ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ภาพรวม แตกต่างกัน ทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาจำแนกตามเพศและอายุพบว่าภาพรวมแตกต่างกัน ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องศึกษาหาประสบการณ์พ้ืนฐานของคู่สื่อสาร ปฏิบัตติ ัวตามผู้รับสารต้องการใน
ทัศนคติเชิงบวก อีกทั้งควรสื่อสารแบบไม่คลุมเครือ เรียบเรียงข้อมูลในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลอย่าง
เข้าใจและถูกต้องชัดเจน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสื่อสารให้ผู้รับสารคล้อยตาม ร่วมมือได้ อีกทัง้ ควรสื่อสารด้วยถ้อยคำศัพท์ที่
ผู้รับสารรู้จัก ไม่ส่อื สารแบบขัดแย้ง หรือตำหนิผู้รับสาร เพราะการสื่อสารที่สำคัญยิ่งต่อชีวติ ประจำวัน เราต้องสื่อสาร
ตลอดเวลา อาจจะสื่อสารกับตัวเอง สื่อสารกับผู้อื่น ทัง้ นี้อาจเป็นคนในครอบครัวผู้ร่วมงาน ซึง่ กิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ดำรงชีวติ ต่างก็ต้องอาศัยการสือ่ สารเป็นเครื่องมือทั้งนั้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค 4.0
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษากับ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทางการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษา เรื่อง ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ
บูรณะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำแนะนำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์ ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวงและนางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลลำปางหลวง ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำ
แก้ไข ตรวจสอบเครื่องมือและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงได้ด้วยดี
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ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
INNOVATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS SCHOOL FOR EXPANDING
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES UNDER THE OFFICE OF LAMPANG PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ภาคิน เกษณา1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Pakin Kesana1* and Sunthorn Khlaium2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
จำนวน 23 โรงเรียน ใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เทียบขนาดของประชากรที่ 199 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 132 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับระดับมากทั้ง 7 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม 2) จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารความเสี่ยง และ
ไม่แตกต่างกัน 4 ด้าน และผลการเปรียบเทียบจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ทั้งภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
1
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study Innovative leadership of school administrator in the
educational opportunity expansion schools, Lampang Primary Educational Service Area Office 1. 2) to compare the
Innovative leadership of school administrator in the educational opportunity expansion schools, Lampang
Primary Educational Service Area Office 1 by classifying educational background and work experience. The
participates were the directors and the head of learning Department in the educational opportunity expansion
schools, Lampang primary educational service area office 1 (23 schools). Utilizing the Krejcie and Morgan table,
comparing the 199 persons of population size. The sample in this research consisted of 132 people. The questionnaires
were conducted on a 5 point rating Likert scale. The statistics is used to analyze data were frequency distribution
table, percentage, mean, standard deviation, T-test and One-Way ANOVA with statistical significance at .05
level.
The results of this study were 1) The innovative leadership of a school administrator in the educational
opportunity expansion schools, Lampang Primary Educational Service Area Office 1. The overall was significant
high .The seven aspects with the highest of mean were creating learning society, creative, risk management,
team work, innovative organization, vision for change and the lowest is participation. 2) the comparison result of
innovative leadership of school administrator in the educational opportunity expansion schools, Lampang Primary
Educational Service Area Office 1 by Classifying learning society. The overall, there were some different opinions
but when considered on each aspects, it was found that, there are 3 different in opinions including vision for change,
team work and risk management and 4 aspects were not different. Moreover, the comparison results of work
experience were found that both overview and all aspects had no different on opinions.
Keywords: Innovative Leadership
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บทนำ
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานของประชาชน
ให้สูงขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยใช้ช่อื ว่าโครงการนำร่องขยาย
การศึกษาภาคบังคับและปัจจุบันเรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือรณรงค์ให้เด็กที่เรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2-5) จึงได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนการจัดการศึกษา
ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เพียงพอ
กับประชากรวัยเรียนได้อย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่งโดยบทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการกำหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ซึ่งนวัตกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะต้องร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 ผลการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.57
และผลการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.95 จากการศึกษาการกำหนดกรอบนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อพันธกิจ
ข้อที่ 5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และข้อที่ 7 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู่ Thailand
4.0 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, 2562, ออนไลน์) จากความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหาดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษานั้นจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมจึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในด้านการ
บริหารสถานศึกษาเกิดการสร้างพัฒนาและเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ได้ นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทำให้ผู้วจิ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งหวังให้
ได้องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ชัดเจนผู้บริหารสถานศึกษามีความจำเป็นต้องพัฒนา
ตนเองและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรและพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 ทำให้ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารจากนักวิชาการ และได้กำหนดกรอบแนวคิดมาเพื่อศึกษา
ในครั้งนีจ้ ำนวนทั้งสิ้น 7 ด้าน
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เพื่อนำผลการศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนา
ความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาลำปางเขต 1 และผู้บริหารสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

สมมุติฐานการวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในทุกด้านของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตำแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
วุฒกิ ารศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
ประสบการณ์ในการทำงาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 5-10 ปี
3. มากกว่า 10 ปี

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านการทำงานเป็นทีม
4. ด้านการมีส่วนร่วม
5. ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ด้านการบริหารความเสี่ยง
7. ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 22 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 177 คน รวมประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ จำนวน 199 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยผู้วจิ ัยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เทียบขนาดของ
ประชากรที่ 199 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 132 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
ตามตำแหน่ง แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 19 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 113 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ได้แก่ เพศ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
มีจำนวน 51 ข้อ ตามวิธีของ Likert (Likert, 1967 อ้างอิงใน รุ่งนภา มหาเกตุ, 2554, หน้า 79-80)
3. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการนำข้อมูลมากำหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
3.2 นำข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษามากำหนดกรอบแนวคิ ด ของการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บจุ ด ประสงค์ แ ละสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการศึกษาแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ อพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา เสนอแนะ
และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
3.3 นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วนําเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อคําถามแต่ละข้อว่า มีความสอดคล้องหรือไม่
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)
กำหนดค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 ซึ่งค่า IOC ที่ได้เท่ากับ 1 ซึ่งมีความตรงของเนื้อหา
นำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย พิจารณาอีกครั้ง แล้ว
นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
3.4 จากนั้นนำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ผู้บริหารสถานศึกษา
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน
30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  − Coefficient ) ตามวิธี
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ของครอนบาค (Cronbach) กำหนดให้ค่าความเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟาไว้ที่ 0.70 ขึน้ ไป ได้ผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.76
3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปดำเนินการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยดำเนินการแจก
แบบสอบถามแจกไปจำนวน 132 ฉบับให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 การศึก ษา 2563 ทั้ง 23 โรงเรียน ตาม
จำนวน กระทำโดยวิธีแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
3.6 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 23
โรงเรียน ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้รับกลับคืนมาจำนวน 132 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความครบถ้วน และ
ความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามและนำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ประกอบด้วย
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละแล้วนำเสนอ
ในรูปตาราง
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ทั้ง 7 ด้าน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 121)
4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒิการศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ ผู้วิจัยจะ
ดำเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในภาพรวมรายด้าน 7 ด้าน ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
1. ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านการทำงานเป็นทีม
4. ด้านการมีส่วนร่วม
5. ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ด้านการบริหารความเสี่ยง
7. ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม
รวมเฉลี่ย

n = 132
x̅
4.31
4.43
4.34
4.21
4.40
4.41
4.34
4.35

S.D.
0.27
0.25
0.24
0.25
0.29
0.26
0.23
0.20

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก คือ (x̅ = 4.35) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43) รองลงมาคือ ด้านการบริหารความเสี่ยง ในระดับมาก (x̅ = 4.41) รองลงมาคือ ด้านการ
สร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40) รองลงมาคือ ด้านการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.34) รองลงมาด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.34) รองลงมาคือ ด้าน
วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) ส่วนด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.21) ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยภาพรวมปรากฏดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
1. ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านการทำงานเป็นทีม
4. ด้านการมีส่วนร่วม
5. ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ด้านการบริหารความเสี่ยง
7. ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม
เฉลี่ยรวม

ปริญญาตรี
(n = 88)
S.D.
x̅
4.34 0.27
4.46 0.26
4.38 0.23
4.20 0.24
4.43 0.30
4.45 0.23
4.33 0.21
4.38 0.15

ปริญญาโท
(n = 44)
S.D.
x̅
4.23 0.25
4.38 0.24
4.28 0.26
4.23 0.25
4.35 0.27
4.33 0.30
4.35 0.26
4.32 0.18

t

Sig
(2-tailed)

2.40*
1.77
2.18*
-0.50
1.44
2.51*
-0.46
2.27*

0.02
0.08
0.03
0.62
0.15
0.01
0.65
0.03

หมายเหตุ: *มีระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันด้านที่แตกต่างกันมี 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารความเสี่ยง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
2.2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ปรากฏดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

2. ด้านความคิดสร้างสรรค์

3. ด้านการทำงานเป็นทีม

4. ด้านการมีส่วนร่วม

5. ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่ง
การเรียนรู้

6. ด้านการบริหารความเสี่ยง

7. ด้านบรรยากาศแห่งองค์การ
นวัตกรรม

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

.430
9.030
9.460
.018
8.349
8.367
.053
7.680
7.733
.124
7.812
7.936

2
129
131
2
129
131
2
129
131
2
129
131

.478
10.682
11.160
.120
8.909
9.029

F

Sig.

.215
.070

3.075

.050

.009
.065

.135

.874

.027
.060

.449

.639

.062
.061

1.023

.362

2

.239

2.885

.059

129
131
2
129
131

.083
.871

.421

.060
.069

.086

2

.043

6.623
6.708
.063
3.432
3.496

129
131
2
129
131

.051
.032
.027

.833

.437

1.188

.308

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์
การทำงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านความคิด
สร้างสรรค์ 3) ด้านการทำงานเป็นทีม 4) ด้านการมีส่วนร่วม 5) ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ 6) ด้าน
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การบริหารความเสี่ยง และ 7) ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในทุกด้าน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ในภาพรวมภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับระดับมากทั้ง 7 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศสังคม
แห่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านบรรยากาศ
แห่งองค์การนวัตกรรม ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
2.1 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระ เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1 โดยภาพรวม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ข้อ 2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 4) ด้านการมีส่วนร่วม ข้อ 5) ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
และ ข้อ 7) ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
2.2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าในภาพรวมความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในทุกด้าน
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อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่สำคัญและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในภาพรวมภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน คือ
ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสร้าง
บรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวั ตกรรม จำแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ทำงาน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอเสนอ
การวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่
เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก โตนาค (2556) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า การวิเคราะห์องคประกอบภาวะผู นำเชิงนวัตกรรม
สำหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
1.2 จากการศึกษาพบว่าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการคิดริเริ่มคิดสิ่งใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบและหลากหลายแง่มุม ไม่ยึดติดกับกรอบ
งานหรือวิธีการกระบวนการรูปแบบเดิม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรม
ใหม่มาใช้ในการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก โตนาค (2556) ได้ศึกษา
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องคประกอบภาวะผูนํา
เชิงนวัตกรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
1.3 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ด้านการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมด้วยทีมงานที่เข้มแข็งสร้างผู้นำทีมที่สามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างของ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถถ่ายทอดเผยแพร่แบ่งปันความรู้ คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ทิพย์วารี (2558) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางนวัตกรรมสำหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาด้านการทำงานเป็นทีม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
1.4 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ านในสถานศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองด้วยความเต็มใจ จริงใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญชนก โตนาค (2556) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องคประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมี
ส่วนร่วมโดยรวม และรายขออยูในระดับมาก
1.5 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในทุก ๆ
ฝ่าย พูดคุยปรึกษาหารือ ระดมสมอง สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมบรรยากาศสังคมแห่ง
-Proceedings-

388
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก โตนาค (2556) ได้ศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องคประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายข้ออยูในระดับมาก
1.6 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจการจัดการบริหารปัจจัยและกระบวนการดำเนินงานของฝ่ายงาน
ต่าง ๆ วางแผนวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงกำหนดแนวทางและตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เวียงวิวรรธน์ ทําทูล (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
1.7 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาจัดการตั้งวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมูลข่าวสารเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้บุคลากรได้ผ่อนคลายไม่เคร่ง เครียดส่งเสริมการสร้างมิตรภาพไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการเรียนรู้เพื่อนำไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ทิพย์วารี (2558) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางนวัตกรรมสำหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศีกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถาบันการพลศีกษา
ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
2. จากการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
กลุ่มสาระ จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
2.1 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้าน
การศึกษา และสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์
ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.2 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการคิดริเริ่มคิดสิ่งใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
แง่มุมไม่ยดึ ติดกับกรอบงานหรือวิธีการกระบวนการรูปแบบเดิมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์พัฒนางาน
ใหม่ ๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหารสำรวจข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรมทางเลือกใหม่เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน
2.3 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านการทำงานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาด้านการทำงานเป็นทีมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.4 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโน้มน้าวสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรหรือ
ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ าน และเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองด้วยความเต็มใจ จริงใจ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.5 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในทุก ๆ ฝ่ายพูดคุยปรึกษาหารือระดมสมองสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
สนับสนุนให้มีพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.6 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านการบริหารความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาวางมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
และสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับกับผลกระทบในการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์
ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา ด้านการบริหารความเสี่ยงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.7 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้และ
ทักษะใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการเรียนรู้เพื่อนำไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเป็นของ
ตนเอง และส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเข้าสังคมเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นมีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอด
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แนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาด้านบรรยากาศแห่งองค์การ
นวัตกรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.8 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้มุ่งเน้นการสร้างวิสัย ทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างนวัตกรรม
และแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ทำงาน
ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.9 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความตื่นตัวกับข้อมูลหรือสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
นำแนวคิดรูปแบบเดิมมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้มคี ุณค่าและไม่ยดึ ติดกับกรอบงานหรือวิธีการ
กระบวนการรูปแบบเดิมซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.10 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้สร้างบุคลากรให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้
เป็นผู้นำที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้แนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร
และสร้างนวัตกรรมด้วยทีมงานที่เข้มแข็งซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ทำงานด้าน
การทำงานเป็นทีม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.11 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สามารถโน้มน้าวสนับสนุนให้บุคลากรใน องค์กรหรือผู้อื่นเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองด้วยความเต็มใจจริงใจ
และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์
ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะ
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ผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนก
ตามประสบการณ์ทำงานด้านการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.12 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมบรรยากาศสังคมแห่งการ
เรียนรู้พูดคุยปรึกษาหารือระดมสมองสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษา
เรื่องการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์
ทำงานด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.13 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวางแผน วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง
กำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายวางแผนเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและให้การสนับสนุนทรัพยากรและแสดงออกถึง
ความพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559)
ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์
ทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.14 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเข้าสังคมเปิด
โลกทัศน์ให้กว้างขึ้นมีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ในการเรียนรู้เพื่อนำไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองและให้รางวัลหรือผลตอบแทนแก่บุคลากรที่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสริม แรงจูงใจ และลงมือปฏิบัติจนพัฒนานำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งไม่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ทำงาน ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 ด้านวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง: ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์
ที่ทันสมัย
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1.2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ : ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ยึดติดกับกรอบงานหรือวิธีการ
กระบวนการรูปแบบเดิม
1.3 ด้านการทำงานเป็นทีม: ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง
1.4 ด้านการมีส่วนร่วม: ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
1.5 ด้านการสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้: ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศ
ที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
1.6 ด้านการบริหารความเสี่ยง: ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนทรัพยากรและแสดงออก
ถึงความพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึน้
1.7 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม: ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
คล้ายอ่ำ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์
ในการวิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนายชาติชาย
สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องเคาะวิทยา ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้สมบูรณ์
และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอนุญาตให้คณะครูซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลละจัดส่งคืนให้ผู้วจิ ัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ
จนทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
ท้ายนี้ผู้ศึกษาขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก
อันเป็นที่พึ่งให้ผู้ศึกษามีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาขออุทิศแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก ๆ
ท่าน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF SMALL SCHOOLS UNDER LAMPANG
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
มยุรี รินศรี1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Mayuree Rinsri1* and Sunthon Khlai-um2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ของผู้บริหารโรงเรียน และครู จำแนกตามประสบการณ์การ
ทำงาน ระดับการศึกษา (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 175 คน โดยระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิด
ตาราง เครจซี่ และมอร์แกน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 1.00
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วน
เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน ใช้ ส ถิ ต ิ (F-test หรือ One Way ANOVA) ในประสบการณ์ เมื่ อ พบความแตกต่ า งกั น ทำการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (Scheffe’s Method)
จากผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
วัดผล และประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการ
นิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน
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วิชาการแก่ชุมชน สังคมด้านการพั ฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ของผู้บริหารโรงเรียน และครู จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน 9 ด้าน แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ข้ อ เสนอแนะการบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ นที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรกำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกันโดยยึด
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร 3) ด้านการวัดผล และประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน ควรดำเนินการสร้าง
เครื่องมือการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควร
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ควรของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนขอความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน 7) ด้านการนิเทศการศึกษา ควรกำหนดปฏิทิน
การนิเทศที่ชัดเจน 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา ควรส่งเสริมครูเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการแนะแนว 9) ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรจัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 10) ด้านการ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน สังคม ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 11) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ วางแผนร่วมกับสถานศึกษาอื่น ๆ 12) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ควรจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
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Abstract
This study aims to 1) to study the academic administration of small schools under Lampang primary
educational service area office 3, 2) to compare the academic administration of small schools under Lampang
primary educational service area office 3, and 3) suggestions the academic administration of small schools under
Lampang primary educational service area office 3. The samples group used school administrators and teachers
under Lampang primary educational service area office 3, total 175 persons. by specifying the size of the sample
by opening the Crazy and Morgan tables were selected by simple random sampling by using the drawing method.
The instrument used in the research was a check list and a questionnaire with 5 levels of rating scale with the
IOC of 1.00 and the reliability of the questionnaire 0.99. The statistics used for data analysis were percentage,
mean, standard deviation, F-Test or One-way Anova, and used the Scheffe’s Method by pairwise analysis when
the differences were found.
The results of the research showed that
1. the academic administration of small schools under Lampang primary educational service area office
3, in the overall was entirely high level. When considering in each aspect of academic administration, The first
mean score was evaluation and credit transfer, followed by development of learning process, then develop the
internal quality assurance system of primary school, cooperation planning with other organizations in academic
development, promoting and supporting about academic for individuals, families, organizations, agencies and other
institutions, educational supervision, curriculum development of educational institutions, educational guidance,
promoting academic knowledge to the social and community, development of instructional aided innovation, and
technology for learning, the development of learning resources and the last mean score in this research is research
to improve the quality of education.
2. From the result of the comparison in the effectiveness Academic administration for small schools under
Lampang primary educational service area office 3 by education level and experience, there was no significant
difference in all aspects. When considering from each aspect, 9 of 12 aspects were no significant difference but 3
aspects have a statistically significant difference at .05 level including the curriculum development of educational
institutions research to improve the quality of education and supporting about academic for individuals, families,
organizations, agencies and other institutions.
3. The Suggestions of the effectiveness Academic administration for small schools under Lampang primary
educational service area office 3 as following 1) Development of curriculum of educational institutions, A systematic
action plan should be established. 2) Development of the learning process, the develop plan should be in the same
direction based on benchmark of the curriculum standard. 3) Evaluation and credit transfer, the evaluation tool
should be provide. 4) Research to improve the quality of education, support the research for knowledge
development. 5) Development of instructional aided innovation, and technology for learning asking for supported
budgets by relevant sources. 6) Development of learning resources by asking for cooperation from network partners
in order to develop learning resources both inside and outside the classroom. 7) Educational Supervision, A clear
supervision time and agendas should be defined. 8) Education guidance, Instructors should be trained about
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guidance education. 9) Development of quality assurance system in educational institutions cooperate with a highly
experienced network partners as participate observers. 10) The promotion of academic knowledge to the
community and society, to provide lecturers to educate about local wisdom. 11) Cooperation in academic
development with educational institutions create a network of cooperation with other educational institutions. 12)
Promoting and supporting academic work for individuals, families, organizations, agencies and other institutions,
create learning activities with networks partners.
Keywords: Academic administration, Small schools

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กำหนด
แนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้คนไทยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ทางการศึกษาพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 หน้า 38) โดยกำหนดให้สถานศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณสมบัติ มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ส่งเสริม
ประสิทธิผลของโรงเรียนให้ดี เพื่อส่งผลที่ดตี ่อตัวของผู้เรียนดังในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 23 การจัดการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับสถานศึกษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นต้น
ในมาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึ งถึงระดับของการศึกษา
จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 หน้า 2) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 92 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่
เกิน 120 คน อยู่ 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.86 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มี
การดำเนินการในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงสร้างความตระหนักแก่
โรงเรียนในการยกระดับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงมีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามแก้ปัญหามาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยสภาพปัญหาทั้งในด้านการเกิดของประชากรที่ลดลงส่งผลให้จำนวนประชากรใน ระดับ
ประถมศึกษา (6-12 ปี) ลดลง อีกทั้ง มีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการย่อมเป็นไปได้ยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารอัตรากำลังครู กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาตรการที่ยุบรวม และรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีมาตรการยุบและรวมโรงเรียนก็ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่จะประสบความสำเร็จ
ในทุกกรณี จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
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ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ก็เพื่อโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน โดยการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำให้การบริหารงานวิชาการสัมฤทธิ์ผล ส่งผลที่ดี โดยกระบวนการบริหารงานวิชาการ มี 6
ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) การระบุเป้าหมาย เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 2) การจัดทำแผน 3)
การปฏิบัติงานตามแผน 4) การส่งเสริม ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศ 5) การตรวจสอบและประเมินผล 6) การ
สะท้อนผล รายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ กระบวนการบริหารงานข้างต้นก็เพื่อประสิทธิผลที่ดี
ของโรงเรียน ด้วยการบริหารวิชาการถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด
มาตรฐานของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น (สุชาติ
วิริยะ. 2558 หน้า 277) ดังนั้น การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ย่อมเป็นการพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คน
เก่ง อยู่อย่างมีความสุข ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติได้เล็งเห็นว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการจัด
การศึกษาในศตวรรณษที่ 21 ซึ่งถือภารกิจหลักโดยตรงในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาทักษะ
ทางการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5
ประการ ในด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำ
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวติ ประจำวัน การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ลว้ นเป็นจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนและเป็นเครื่องมือที่วัดความสำเร็จ และ
ความสามารถของผู้บริหาร และครูในโรงเรียน ด้วยงานวิชาการเป็นหัวใจของสถาบันการศึกษาทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี โดยมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ 12 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาหลัก สู ตร
สถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) ด้านการนิเทศการศึกษา 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา 9) ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน สังคม 11) ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 12) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้วยการที่จะดูว่าสถาบันใดมีมาตรฐานก็มักเอาผลงานทางวิชาการ
เป็นสำคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารว่าเอาจริงเอาจังกับการบริหารงาน
วิชาการเพียงใด และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงานวิชาการมากน้อยแค่ไหน ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรให้ความสำคัญและความสนใจกับการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก และถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารในการเตรียมการเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพร้อมอย่างทั่วถึงก่อนจะส่งผลถึงการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ (อัมพร อินผง. 2555 หน้า 10)
จากปัญหาที่พบในการติดตาม ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ สมศ. ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในด้านการจัดการศึกษา ทั้ง
กำลังคน งบประมาณ ทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ลา้ สมัย ไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งาน ปัญหา
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ครูผู้สอนขาดแคลนในบางพื้นที่และสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่มี ครูขาดความรู้ ทักษะที่จำเป็น ขาดการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการ จำต้อง และการได้รับความร่ว มมือจากทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
กลไกของรัฐไม่เอื้อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณไม่สัมพันธ์กับผลผลิต ทำให้ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ยั งขาดคุณภาพที่ดีของการบริหารงาน การจัดการศึกษา ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 2552-2561 หน้า 5 - 8)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน กำหนดทิศทางในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก และนำไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานวิชาการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ของผู้บริหารโรงเรียน และครู จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดและสมมุตฐิ าน
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยผู้ศึกษาได้กำหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
1. ระดับการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
1.1 ปริญญาตรี
12 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ปริญญาโทขึน้ ไป
2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
2. ประสบการณ์
4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 ต่ำกว่า 5 ปี
5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.2 ตัง้ แต่ 6-10 ปี
7) ด้านการนิเทศการศึกษา
8) ด้านการแนะแนวการศึกษา
2.3 11 ปีขนึ้ ไป
9) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) ด้านการส่งเสริมความรู้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน สังคม
11) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
12) ด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น งานวิ ชาการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว
องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 ของผู้บริหารโรงเรียน และครู จำแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันในด้านการบริหารงานวิชาการ
ทั้ง 12 ด้าน
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 ของผู้บริหารโรงเรียน และครู จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน มีความแตกต่างกันในด้านการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 12 ด้าน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 3 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ้ งนี ้เป็ น ผู้ บริ หารโรงเรี ยนและครูผู ้ สอนของโรงเรี ย นขนาดเล็ก สั ง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รวมประชากรทั้งสิ้น 320 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาจำนวน 175 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วธิ ีการเปิดตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน เลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 30 คน และครูผู้สอน จำนวน 145 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ผู้วิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพทั ่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึ ก ษา
ประสบการณ์การทำงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิ ชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี จำนวน 73 ข้อ จำนวน 12 ด้าน จำแนกเป็น
รายด้าน ดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาหลั กสูตรสถานศึกษา 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. ด้านการวัดผล
ประเมิ น ผล และเที ย บโอนผลการเรี ย น 4. ด้ า นการวิ จ ั ยเพื่ อ พั ฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา 5. ด้ า นการพั ฒ นาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7. ด้านการนิเทศการศึกษา 8. ด้านการแนะ
แนวการศึกษา 9. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม 11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 12 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด

การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วจิ ัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือ
และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยดำเนินการตามลำดับ ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
2. สร้างแบบสอบถามแล้ วนำเสนอต่อ อาจารย์ที่ ปรึก ษา เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการพิจ ารณา
ตรวจสอบ ไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม มีเนื้อที่ครอบคลุมต่อการนำข้อมูลไปใช้
3. นำแบบสอบถามที่ได้รับคำแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
นายถาวร เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา นายเสวก จัดสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิง เนื้อ หา (Content Validity) ของข้อคำถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จากนั้น นำ
แบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
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แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการในการวิจัย 30 ชุด จากนั้นนำมาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิ ธี ค ำนวณหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค กำหนดให้ ค ่ า ความเชื่ อ ถือ ได้ ข อง
สัมประสิทธิ์แอลฟาไว้ที่ 0.70 ขึ้นไป ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.99
5. จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้เก็บข้อมูลตามขัน้ ตอนการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยตรงถึงผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คือ พร้อม
ทั้งแนบเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรทราบ
2. ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2563 กำหนดวั น รั บ คื น
แบบสอบถาม ภายในระยะเวลา 15 วัน โดยนำส่งแบบสอบถามให้กั บผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยดำเนินการ
แจกแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์จำนวน 175 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จำนวน 175 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. นำแบบสอบถามที ่ ไ ด้ รั บคื น มารวบรวม และตรวจนั บ เพื ่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู รณ์ ข อง
แบบสอบถาม เพื่อดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามไปวิเคราะห์ ประมวลผล

ผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ตาราง 1 แสดงค่ า เฉลี ่ ย ( X ) และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการสั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยภาพรวม
ข้อ รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการวัดผล และประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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(n=175)
x̅ S.D.
4.28 0.59
4.38 0.49
4.41 0.53
4.01 0.64
4.25 0.59

ระดับ ลำดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

7
2
1
12
10
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ตาราง 1 (ต่อ)
(n=175)
x̅ S.D.
6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4.21 0.61
7. ด้านการนิเทศการศึกษา
4.29 0.58
8. ด้านการแนะแนวการศึกษา
4.27 0.57
9. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.38 0.55
10. ด้านการส่งเสริมความรู้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน สังคม
4.26 0.60
11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
4.34 0.56
12. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ 4.29 0.55
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4.28 0.49
รวมเฉลี่ย
ข้อ รายการ

ระดับ ลำดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

11
6
8
3
9
4
5

มาก

จากตาราง 1 พบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวัดผล และ
ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพั ฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน สังคม
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตาราง 2 เปรียบเทียบทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป
(n=113)
(n=62)
การบริหารงานวิชาการ
x̅ SD
x̅ SD
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.26 0.64 4.31 0.51
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4.33 0.53 4.45 0.44
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4.37 0.56 4.50 0.49
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.04 0.65 3.98 0.64
5. ด้ า นการพั ฒ นาสื่อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี เพื่อ 4.25 0.61 4.25 0.58
การศึกษา
6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4.22 0.59 4.20 0.66
7. ด้านการนิเทศการศึกษา
4.28 0.60 4.33 0.57
8. ด้านการแนะแนวการศึกษา
4.27 0.58 4.27 0.57
9. ด้ า นการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน 4.39 0.60 4.38 0.49
สถานศึกษา
10. ด้านการส่งเสริมความรู้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน สังคม 4.27 0.64 4.25 0.55
11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 4.33 0.61 4.36 0.48
กับสถานศึกษา
12. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 4.30 0.58 4.28 0.53
ครอบครั ว องค์ ก ารหน่ ว ยงานและสถาบั น อื ่ น ที ่ จั ด
การศึกษา
รวม
4.26 0.64 4.31. 0.62
หมายเหตุ: * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

Sig.
t-test ( 2tailed)
-.561 .575
-1.871 .063
-1.880 .061
-.789 .492
-.044 .965
-.276
-.552
-.070
-.068

.789
.582
.944
.946

-.241
-.501

.810
.617

-.350

.726

-.561

.575

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทุกด้าน
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ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี ่ย รายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์
ประสบการณ์ในการทำงาน
ต่ำกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 6-10 ปี 11 ปีข้นึ ไป
(n=175)
4.24
4.46
4.20
𝐱̅
ต่ำกว่า 5 ปี
4.24
-.21
.05
ตัง้ แต่ 6-10 ปี
4.46
.26*
11 ปีข้นึ ไป
4.20
หมายเหตุ: * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 6-10 ปี กับประสบการณ์
การทำงาน 11 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามประสบการณ์
ประสบการณ์ในการทำงาน (n=175)
ต่ำกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 6-10 ปี 11 ปีข้นึ ไป
4.12
4.16
3.88
x̅
ต่ำกว่า 5 ปี
4.12
-.04
.24
ตัง้ แต่ 6-10 ปี
4.16
.28*
11 ปีข้นึ ไป
3.88
หมายเหตุ: * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 6-10 ปีกับประสบการณ์ใน
การทำงาน 11 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ทีร่ ะดับ .05
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ตาราง 5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี ่ย รายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา จำแนกตามประสบการณ์
ประสบการณ์ในการทำงาน (n=175)
x̅
ต่ำกว่า 5 ปี
ตัง้ แต่ 6-10 ปี
11 ปีข้นึ ไป

4.36
4.39
4.19

ต่ำกว่า 5 ปี
4.36
-

ตั้งแต่ 6-10 ปี
4.39
-.036
-

11 ปีข้นึ ไป
4.19
.17
.20*
-

หมายเหตุ: * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 6-10 ปี กับประสบการณ์ใน
การทำงาน 11 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครั ว องค์การ
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการศึ กษาการบริ ห ารงานวิชาการของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีประด็นที่นำมาอภิปราย ดังนี้
1. จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านการวัดผล และประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน สังคม ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหาร
วิชาการถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา โดยมีความเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในด้าน
การจัดทำแผนงาน การดำเนินงาน การปฏิบัตงิ านตามแผน รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล อีกทัง้ ทุกฝ่ายล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ผู
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ ปรีดานันต์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสู ต ร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ได้ศึ กษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ ป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
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ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมไปถึง ทิพวรรณ วงษาลาภ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานวิ ชาการของผู้ บริหารในโรงเรี ยนโสตศึ กษา ตามความคิดเห็นของครูผู ้ส อน ภาคกลาง สังกัดสำนั ก
บริหารงานด้านการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นตามที่สมมุติฐานตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไปล้วนต้องมีการศึกษาหาความรู้ให้รอบด้านเพื่อนำมาปฏิบัติ และดำเนินการภายใน
โรงเรียน อีกทั้งยังมีการดำเนินงานในรูปแบบ PLC คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการร่วมมือ ร่วมใจกันของ
ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานด้าน
วิชาการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายที่ทางโรงเรียนได้ตังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทนี
ยา ประภาสโนบล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ
พนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี. ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไม่มคี วามแตกต่างกัน รวมไปถึงมูนา จารง (2560) ผลการวิจัยพบว่าด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตาม ประสบการณ์ พบว่า การบริหารงานวิชาการ จำนวน 9 ด้าน ได้แก่
ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรีย น ด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้ านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนว
การศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
สังคม ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ตัง้ แต่ 6 -10 ปี และประสบการณ์ 11 ปีขึ้น
ไป ต่างมีประสบการณ์ในการดำเนินงานวิชาการ ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ สร้างความ
เข้าใจ พร้อมที่จะดำเนินการพัฒนางานด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมือ มี การดำเนินงาน
สรุปผลและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
จากผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตาม ประสบการณ์ พบว่า การบริหารงานวิชาการ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 6 - 10 ปี
และประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป พบความแตกต่างทางประสบการณ์ในการวางแผนงานยังขาดความยืดหยุ่นในการ
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ทำงาน ยังคงยึดรูปแบบเดิมในการทำงาน หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีสาระการเรียนรู้รายวิชามากเกินไป ทำ
ให้ครูต้องเสียเวลาในการศึกษา ทำความเข้าใจใหม่ ครูมีภาระงานที่มากเกินไป การพัฒนาความรู้ขาดความต่อเนื่อง
ครู และชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา ซุยมุลละ (2557) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานวิ ชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรนำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน กำหนดทิศทางในการบริหารงานวิชาการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารงานวิชาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนควรส่งเสริม และดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เป็นเลิศสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
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ให้คำแนะนำ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งจนวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ รวมไปถึง
ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจตลอดมาจนทำให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา จังหวัดพะเยา
SCHOOL ADMINISTRATION FOR EXCELLENCE IN PRIVATE SCHOOL UNDER THE
OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION PHAYAO PROVINCE
ยุพิน อังกูรพร1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Yupin Angkulporn 1* and Suthon Klaium 2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนก
ความคิดเห็น ตามเพศ อายุ ตำแหน่ง และประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน จำนวน 222 คน
กำหนดขนาดกุล่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรของ ทาโร่ มายาเน่ (Taro Yamane) ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามตำแหน่ง
งาน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (t–test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis) เมื่อพบความแตกต่างจะนำไปทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจั ย พบว่ า 1) การบริ ห ารสถานศึก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน
ด้านที่อยู่ในระดับสูงที่ สุด คือ ด้านภาวะผู้นำ รองลงมาตามลำดับ คือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านผลลัพธ์
ด้านการจัดการด้านกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 2) การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตาม
ตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จำแนกความคิดเห็น ตามเพศ อายุ และประสบการณ์
พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา, ความเป็นเลิศ
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the level of school administration for excellence in private
schools under the office of the Private Education Commission. 2) compare school administration for excellence in
private schools under the office of the Private Education Commission classified by gender, age, position, and
experience. The sample used in this research was 20 administrators, 202 teachers, calculated by using The Taro
Yamane formula. With stratified randomness, then determined the proportion according to the size of the population
group in each school. And perform a specific sampling. The research instruments was a 5 rating scale questionnaire
with a reliability coefficient of 0.95. The statistical analysis was performed in terms of percentage, mean, standard
deviation, T-test. A one-way analysis of variance (ANOVA) was used in testing differences in opinions. In cases
in which differences at a statistically significant level were found, the Scheffé’s methods was applied to test the
differences between means.
The research finding are as follows: 1) school administration for excellence in private schools under the
office of the Private Education Commission overall, was rated a high level. Identified by each aspect were rated
at high levels, ranked from high to low levels, there are leadership, strategic plan, result, management process,
focus on learners, analytical measurement and knowledge administrator: staffing 2) When comparing school
administration for excellence in private schools under the office of the Private Education Commission classified by
position was significant. By gender, age and experience were insignificant.
Keywords: School Administration, Excellence

บทนำ
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของภาคเอกชน นั้นกล่าวได้ว่า ภาคเอกชนเปรียบเสมือนกลไกสำคัญส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาประกอบด้วย
องค์กรนอกภาครัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการเอกชน ครอบครัว และสถาบันทางศาสนา การจัดการศึกษา
โดยสถานศึกษาเอกชน รัฐมีหน้าที่ในการกำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันการศึกษาเอกชนทุกแห่ง ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตามมาตราที่ 43 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุ ไว้ว่า “การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
ให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากรัฐ และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ” ในปัจจุบัน สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของเอกชนได้รับการจัดตั้งและบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติ การศึกษาดังกล่าวและพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และภายใต้กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทศวรรษ
นี้ผู้ปกครอง สังคมมิได้คาดหวังหรือต้องการเพียงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องการให้เรียนได้มีทักษะ
สำคัญต่อการใช้ชวี ิตในยุคปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา ทั้งด้านกายภาพ และทางด้านจิตใจ สถานศึกษา
เอกชนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพการในปัจจุบันอยู่เสมอ และควรต้องเรียนรู้หาวิธีการบริหารจัดการให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมาย มีการบริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศ มีกลยุทธ์ที่จะนำพาสถานศึกษาไปสู่
ผลลัพธ์ที่โดดเด่นเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
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โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศนัน้ จะต้องมีสังคมบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
และได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน เป็นที่ชื่นชมของชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562) ได้จัด
โครงการความเป็นเลิศของสถานศึกษา เช่น โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนต้นแบบ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนคุณภาพดังกล่าวมุ่งให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศและเกิดความเสมอภาคในการให้บริการทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันและได้ อาจกล่าวได้ว่า
การศึกษาไทยได้มคี วามพยายามในการส่งเสริมสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่
ประสบผลสำเร็จเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารที่นำไปสู่ความ
เป็นเลิศ
ปัจจุบันได้มีเกณฑ์เพื่อประเมินผลความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
โรงเรียนเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ SEM รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติมัลคอล์มบอลคริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) รวมทั้ง แนวคิดความเป็นเลิศของ
สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standard and Technology: NIST) ที่ได้กล่าวถึง
การเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านกระบวนการ
และด้านผลลัพธ์ นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายแนวคิดความเป็นเลิศในการบริหารองค์กรให้เป็นเลิศ โดยทุกแนวคิด
ความเป็นเลิศ ล้วนมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ อันนำไปสู่การสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริหาร และเพื่อผลต่อองค์การในที่สุด เกณฑ์มาตรฐานความเป็นเลิศสำหรับพิจารณาเทียบเคียงใช้
กับสถานศึกษาด้วย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สถานศึกษาดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีและทำให้สถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับขององค์การอื่น ๆ สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ
ปัจจุบันปัญหาที่พบคือ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา ยังขาดความเข้าใจต่อการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ และยังไม่ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมการประเมินสภาพการบริหาร หรือเข้าร่วมโครงการสู่ความ
เป็นเลิศต่าง ๆ ไม่เปิดกว้างในการรับการประเมินสภาพการบริหาร หากสถานศึกษาเอกชนสามารถทราบถึงสภาพ
การบริหารของสถานศึกษาของตน จะยิ่งมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาเอง เพราะผลสะท้อนจากความคิดเห็นสามารถ
นำมาพัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นอีก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา เพื่อ ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา นั้นสามารถ
นำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย การปรับปรุง ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำ
ผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็น ตามเพศ อายุ ตำแหน่ง และประสบการณ์

กรอบแนวคิดและสมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ำกว่า 30 ปี
2.2 31 – 40 ปี
2.3 41- 50 ปี
2.4 51 ปี ขึน้ ไป
3. ตำแหน่ง
3.1 ผู้บริหาร
3.2 ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์
4.1 น้อยกว่า 10 ปี
4.2 10 – 20 ปี
4.3 20 ปี ขึน้ ไป

ตัวแปรตาม

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
1. ด้านภาวะผู้นำ
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
4. ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
6. ด้านการจัดการด้านกระบวนการ
7. ด้านผลลัพธ์

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จำนวน 20 สถานศึกษา ผู้บริหารจำนวน 20 คน ครูผู้สอน 480 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา จำนวน 222 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ มายาเน่ (Taro Yamane) ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นตามตำแหน่ง
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจยั
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Linkert) แบ่งออกเป็น 3 ตอน
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ตำแหน่ง
และประสบการณ์
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิดความเป็นเลิศ ตาม
แนวคิดของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standard and Technology: NIST)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นแบบสอบถาม
ชนิดคำถามปลายเปิด
นำแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คนเพื่อตรวจหาความตรงเชิง
เนื้อหาและทำการเลือกไว้เฉพาะข้อคำถามที่มีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60 – 1.0 นำแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97
3. สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (t – test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis) เมื่อพบความแตกต่างจะนำไปทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้วิจัยทำหนังสือถึงคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ไปยังสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา เพื่อขอความร่วมมือ
จากสถานศึกษาเอกชน ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
4.2 ผู้วิจัยนำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือพร้อมกับแบบสอบถาม จำนวน 222 ชุด กับสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยาได้รับกลับคืนมา 222 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนัน้ ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์เตรียมนำข้อมูลไปวิเคราะห์
เชิงสถิตติ ่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมแบบสอบถามและ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ
จำนวนแบบสอบถามที่รับคืนนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูป
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ใน
ภาพรวม
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชน
ด้านภาวะผู้นำ
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้
ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ด้านการจัดการด้านกระบวนการ
ด้านผลลัพธ์
รวมเฉลี่ย

ระดับการบริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ อันดับ
x̅
4.41
0.53
มาก
1
4.37
0.53
มาก
2
4.30
0.55
มาก
5
4.27
0.59
มาก
6
4.21
0.60
มาก
7
4.30
0.57
มาก
4
4.34
0.64
มาก
3
4.31
0.49
มาก

ระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ทั้ง 7 ด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้นำ รองลงมาตามลำดับ
คือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านผลลัพธ์ ด้านการจัดการด้านกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล
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2. ผลการเปรี ย บเที ย บการบริห ารสถานศึ ก ษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ ของสถานศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด สำนั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามเพศ อายุ ตำแหน่งและ
ประสบการณ์
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปร 2 กลุ่ม Independent Sample T-Test การเปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามเพศ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพศ

จำนวน

1. ด้านผู้นำ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

47
175
47
175
47
175
47
175
47
175
47
175
47
175
47
175

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
4. ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการ
จัดการเรียนรู้
5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
6. ด้านการจัดการด้านกระบวนการ
7. ด้านผลลัพธ์
ภาพรวม

t-test for Equality of Means
Sig.
Mean S.D.
t
(2 tails)
4.42
0.42
0.168
0.867
4.40
0.56
4.38
0.50
0.121
0.904
4.37
0.54
4.37
0.45
0.947
0.346
4.29
0.57
4.27
.57
0.027
0.979
4.27
.60
4.26
.55
0.616
0.539
4.20
.61
4.30
.56
-.162
0.539
4.31
.58
4.33
.45
0.214
0.831
4.32
.51
4.33
0.45 0.284
0.777
4.31
0.51

จากตาราง 2 พบว่า เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามเพศ พบว่า ในภาพรวมและ
รายด้านทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 3 เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามอายุ
แหล่งความแปรปรวน
df
ss
MS
F
1. ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
.567
3
.189
0.758
ระหว่างกลุ่ม
54.406
218
.250
ภายในกลุ่ม
รวม
54.973
221
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
.787
3
0.262
0.921
ระหว่างกลุ่ม
62.085
218
0.285
ภายในกลุ่ม
รวม
62.871
221
3. ด้านการมุง่ เน้นนักเรียนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
.100
3
.033
0.109
ระหว่างกลุ่ม
66.282
218
0.307
ภายในกลุ่ม
รวม
66.928
221
4. ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการ
1.148
3
0.383
เรียนรู้
1.080
ระหว่างกลุ่ม
77.276
218
0.354
ภายในกลุ่ม
รวม
78.424
221
5. ด้านการมุง่ เน้นทรัพยากรบุคคล
0.754
.818
3
0.273
ระหว่างกลุ่ม
78.842
218
0.362
ภายในกลุ่ม
รวม
79.660
221
6. ด้านการจัดการด้านกระบวนการ
0.491
.485
3
0.162
ระหว่างกลุ่ม
71.793
218
0.329
ภายในกลุ่ม
รวม
72.278
221
7. ด้านผลลัพธ์
0.657
.482
3
0.161
ระหว่างกลุ่ม
53.349
218
0.245
ภายในกลุ่ม
53.831
221
รวม
รวมทัง้ สิน้
0.758
.567
3
0.189
ระหว่างกลุ่ม
54.406
218
0.250
ภายในกลุ่ม
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0.519

0.432

0.955

0.359

0.521

0.689

0.579

0.519
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แหล่งความแปรปรวน
รวม
แหล่งความแปรปรวน

df
54.973
df

ss
221
ss

MS

F

Sig.

MS

F

Sig.

จากตาราง 3 พบว่า เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามอายุ พบว่า ในรายด้านทั้ง 7 ด้าน
ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามตำแหน่ง
t-test for Equality of Means
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตำแหน่ง จำนวน
Sig.
Mean
S.D.
t
(2 tails)
1. ด้านผู้นำ
ผู้บริหาร
20
4.78
0.30 5.231*
.000
ครูผู้สอน
202
4.38
0.54
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ผู้บริหาร
20
4.64
0.45 2.372*
0.019
ครูผู้สอน
202
4.35
0.53
3. ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร
20
4.52
0.52
1.822
0.070
ครูผู้สอน
202
4.29
0.55
4. ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการ ผู้บริหาร
20
4.51
0.43
เรียนรู้
ครูผู้สอน
202
4.25
0.61
1.898
0.059
5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหาร
20
4.54
0.53
ครูผู้สอน
202
4.18
0.60 2.572*
0.011
6. ด้านการจัดการด้านกระบวนการ
ผู้บริหาร
20
4.59
0.41
2.319*
0.021
ครูผู้สอน
202
4.28
0.58
7. ด้านผลลัพธ์
ผู้บริหาร
20
4.59
0.39
1.417
0.158
ครูผู้สอน
202
4.29
0.50
รวมเฉลี่ย
ผู้บริหาร
20
4.59
0.38 2.669* 0.008
ครูผู้สอน
202
4.29
0.50
* ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 พบว่า เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น เลิ ศของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามตำแหน่ง พบว่า ในภาพรวม
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่แตกต่างกัน คือ ด้านผู้นำ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดการด้านกระบวนการ และด้านที่ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านการมุ่งเน้น
นักเรียนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ และด้านด้านผลลัพธ์
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ตาราง 5 เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามประสบการณ์
แหล่งความแปรปรวน
1. ด้านภาวะผูน้ ำ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ss

df

MS

F

Sig.

1.612
62.351
63.963

2
219
221

0.806
0.285

2.830

0.061

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.299
62.572
62.871

2
219
221

0.150
0.286

0.524

0.593

3. ด้านการมุง่ เน้นนักเรียนผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.079
66.850
66.928

2
219
221

0.039
0.305

0.129

.879

0.830

0.437

4. ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการ
เรียนรู้
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.590

2

0.295

77.834
78.424

219
221

0.355

5. ด้านการมุง่ เน้นทรัพยากรบุคคล
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.222
79.438
79.660

2
219
221

0.111
0.363

0.306

0.736

6. ด้านการจัดการด้านกระบวนการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.088
72.190
72.278

2
219
221

0.044
0.330

0.134

0.875

.255
53.577
53.831

2
219
221

0.127
0.245

0.520

0.595

7. ด้านผลลัพธ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
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แหล่งความแปรปรวน
รวมทั้งสิ้น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ss
.319

df
2

MS
0.160

54.654
54.973

219
221

0.250

F
0.640

Sig.
0.528

* ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 5 พบว่า เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตามประสบการณ์ ในภาพรวม
และรายด้านทั้ง 7 ด้านไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้มีประเด็นสำคัญมาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา
ระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ทั้ง 7 ด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้นำ รองลงมาตามลำดับ
คือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และด้านที่มีค่าเฉลีย่ ต่ำสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1.1 ด้านภาวะผู้นำ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการบริหารงานโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญในการบริหาร มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมายและสร้างคุณค่าที่ชัดเจนของสถานศึกษา ให้ความสำคัญต่อเป้าหมายของ
สถานศึกษา ครูบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนบุลากรให้ได้รับการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมให้ค รูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการบริหาร
และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ มงคล จันทรสุขสันต์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ด้านผู้นำ อยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นอาจจะเป็นเพราะว่า
สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จั งหวัดพะเยา มีการกำหนดกลยุทธ์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน และดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีการติดตาม
และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ หลายหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ โสภา และคณะ (2560)
ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่า การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก
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1.3 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ สถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดพะเยา ยังมีขอ้ จำกัดในด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างมีจำกัด และการสร้างขวัญและกำลังใจ การให้สวัสดิการและค่าตอบแทน
กับบุคลากรยังไม่ถึงระดับของความพึงพอใจของบุคลากร เกณฑ์การให้ค่าตอบแทนยังไม่ชัดเจน การส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าอาจยังไม่ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร สมศรี และสจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พบว่า
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พบว่า ด้านการ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจากขาดกระบวนการด้านบุคลากร และเสนอแนวทางการพัฒนา คือ
โรงเรียนควรมีการสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว ให้เกิดในโรงเรียน มีการสร้างขวัญและกำลังใจและจัดสวัสดิการ
ตลอดจนส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรมีความก้ าวหน้าในวิชาชี พ ผู้ บริ หารควรมีการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากร
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา จำแนกความคิดเห็นตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง
และประสบการณ์
2.1 จำแนกความคิดเห็นตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และผู้บริหารเป็นนักบริหาร
ที่มีประสบการณ์หลายปี มีการชี้นำโรงเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อส่วนรวม อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สถานศึกษาได้กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีการประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีการศึกษาความต้องการ
ของทุกฝ่าย และนำมาวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีระดับการบริหารที่ดีย่ิงขึ้น จึงเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ เตือนใจ ศรีรัตนะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึ กษากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด ใน
พระพุทธศาสนา ภาคกลางเขต 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น ในการบริหารสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องงานวิจัยของ มานนท์ จันทร์เจียม (2558) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 2 พบว่า ครูที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนในกลุ่ม
ภูเกลือใต้ มีความเห็นการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ไม่พบ ความแตกต่างกัน
2.2 จำแนกความคิดเห็น ตามตำแหน่ง พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี 4 ด้านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ
ด้านผู้นำ และ 3 ด้านที่ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้
ด้านผู้นำ จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน มีการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียน มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ แต่การนำของผู้บริหารสถานศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง และอำนาจการตัดสินใจอยู่กับฝ่าย
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บริหารเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มกี ารกระจายหน้าที่ในการบริหารอย่างชัดเจน และการตัดสินใจร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และชุมชนยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่มตี ำแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพศิ โสภา และคณะ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น
กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม พบว่า โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้บริหาร และนโยบายบ่อยจึงทำให้นโยบาย
การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนและการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราภรณ์ สามไชย (2561) วิจัย
เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน ในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พบว่ า การผู้บริ หารขาดการกระจายอำนาจภายในกลุ่มงาน ทำให้ความเข้าใจต่อ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายไม่ชัดเจน และไม่มีคำสั่งชี้แจงภาระงาน หรือแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำให้เกิดความ
เข้าใจไม่ตรงกัน
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่งแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แม้ว่าสถานศึกษาเอกชนจะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายที่ชัดเจน แต่สถานศึกษาเอกชนยังไม่มีอัตลักษณ์ที่ชั ดเจน ซึ่งแตกต่างจากสถานศึกษาอื่น จึงยังขาด
ความโดดเด่น ดังนั้นผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีตำแหน่งแตกต่างจึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา ทองทิพย์ และวิทูล ทาชา (2562) ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า ระดับความคิดเห็น
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จำแนกตามตำแหน่ง มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2563) ได้กล่าวถึงในคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
สู่ความเป็นเลิศว่า การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องใช้นวัตกรรมที่ต่างโรงเรียนทั่วไป ต้องมีนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนกำกับในเชิงวิชาการ การบริหารและการติดตามผลนวัตกรรมจะเป็นตัวเพิ่มคุณค่าและเพิ่มผลผลิต
ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่งแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาเอกชนมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้บุคลากร และไม่มีเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบที่ ชัดเจน รวมถึงข้อจำกัดในการ
สนั บสนุ น ด้านงบประมาณในการจั ดสถานที่ อุ ปกรณ์ อ ย่างอื่น เพื่อ เอื้ อต่ อการทำงานของบุ คลากร ดั ง นั้ น ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีตำแหน่งที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย สุกัญญา ทองทิพย์ และวิทูล ทาชา (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ด้านการ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการจัดการด้านกระบวนการ จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่งแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ สถานศึกษาเอกชนยังไม่ได้ส่งเสริมการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
ให้เกิดกับการบริหารงานทุกฝ่าย ยังเน้นเฉพาะสายงานบางฝ่าย ยังไม่มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน และยังต้องพัฒนาด้าน
การสื่อสารให้บุคลากรทุกเข้าใจยังตรงกัน สถานศึกษาได้พยายามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ยังไม่สามารถ
นำผลมาพัฒนาสมรรถนะของการให้บริการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ เปเฮ (2562) ได้เขียนบทความ
วิชาการ เรื่อง ผู้บริหารกับการสร้างคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้กล่าวว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพ (Quality School)
จะต้องมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่มีระบบขั้นตอน
สามารถวิเคราะห์ ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบได้ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนเป็นระบบขั้นตอน
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สามารถนำผลงานมา เปรียบเทียบได้ โรงเรียนมีการจัดทำโครงการที่สะท้อนถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีกระบวนการ
ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โครงสร้างรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อ กระบวนการทำงานจะมุ่งในเรื่องประสิทธิภาพใน
การบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งมีความต้องการ (Demand) หลากหลาย
ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่ง
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาเอาใจใส่ ให้ความสำคัญในการรับฟังต่อ
นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการศึกษาความต้องการ ความคาดหวังและความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำความต้องการมาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงอยู่อย่างสม่ ำเสมอ สถานศึกษายังมีการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษาให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการแสวงหาความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย
สอดคล้องกับ สุพิศ โสภา และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาด
กลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศกึ ษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ได้พบว่า สถานศึกษามีการศึกษาความคาดหวังของผู้เรียน และการประเมินผลการดำเนิน การกิจกรรมต่าง ๆ จาก
แบบสอบถามแบบประเมินและกระดานสนทนา เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง ทำให้มั่นใจว่าจะทำ
ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียน
มีบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการวัดผลและวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานทุกฝ่าย ทุกระดับ และทุกภาคส่วนของสถานศึกษา มีการประเมินผลการดำเนินงานด้วยวิธีที่หลากหลาย
รูปแบบ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน
ภายในสถานศึกษา มีความชัดเจนในด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิจัยของ สุพิศ
โสภา และคณะ (2560) ได้วิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วทิ ยาคม ได้พบว่า ในด้านการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้าน การวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน เช่น ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ โรงเรียนนำเครื่องมือ
วัดผลความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี ผลการประเมินภาระงานของบุคลากร
ตามระบบ ประกันคุณภาพ โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตาม ตัวชีว้ ัดของโรงเรียน
ด้านผลลัพธ์ จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มตี ำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ นักเรียนมีสรรถนะสำคัญ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สถานศึกษามีการกระตุน้ ให้ครูและบุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนา
ตนเองอันส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้
ผู้รับบริการมีความไว้วางใจต่อสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาจึงมีประสิทธิภาพประจักษ์ต่อ ทุกคน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุพศิ โสภา และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาด
กลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศกึ ษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
พบว่า ด้านผลลัพธ์ ผู้บริหารมีการประเมินผลการดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม มีการปรับปรุง
ในด้านผลผลิตขององค์กร ของตัวชีว้ ัดความสำเร็จในแต่ละด้านเพื่อเห็นพัฒนาการของการบริหารจัดการศึกษา กำกับ
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ติดตามและนิเทศตามโครงการกิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อ ง มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมีภาวะผู้นำ
ผู้บริหารมีการปรับปรุงในด้านการนำองค์กรการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มสี ภาพความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
คล้ายอ่ำ ทีท่ ุ่มเทได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งทางด้านภาษา เนือ้ หา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ทั้งปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอด
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยาทุกสถานศึกษา ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่มตัวอย่างและได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่งคืนให้ผู้วจิ ัย

เอกสารอ้างอิง
จิตราภรณ์ สามไชย. (2561). แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนใน จังหวัด
กำแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์.
เตือนใจ ศรีรัตนะ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ภาคกลาง เขต 1.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
มงคล จันทรสุขสันต์. (2559). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ราชบุรี.
มานนท์ จันทร์เจียม. (2558). ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้
อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.,
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตน่าน, น่าน
สุกัญญา ทองทิพย์, สุธี จริยวัฒน์, วิทูล ทาชา. (2562). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. วารสารแสงสีสาน. 16(1), 94-113.
สุพศิ โสภา, กุหลาบ ปุริสาว, ละเอียด จงกลนี และสมลักษณ์ ศรีนวกุล. (2560). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดของแก่น:
กรณีศกึ ษา โรงเรียนแวงใหญ่วทิ ยาคม. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 7(2), 84-94.
-Proceedings-

425

สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2562). ผู้บริหารกับการสร้างคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2564, จาก
https://pimpapath.files.wordpress.com/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). คู่มอื การปฏิบัตงิ านสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา กลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
อุทุมพร สมศรี และสจีวรรณ ทรรพวสุ. (2559). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในอำเภอละอุ่น จังหวัดระยอง. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติครั้งที่ 8. (หน้า 3126-3133). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2563). คู่มอื การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ:
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

-Proceedings-

426

ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงาน
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามสถานการณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงานและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และ ครู สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่
ผลการศึกษา พบว่า
1. ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด อยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ในทุกด้าน โดยภาพรวม
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำตามสถานการณ์, ผู้บริหารสถานศึกษา, สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
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Abstract
This research aimed to study and compare the situational leadership of school, Sut Tin Thai Consortium,
Secondary Educational Service Area Office 36. which divided by education level and work experience. The sample
groups included 210 of School administrators and teachers in Sut Tin Thai Consortium, Secondary Educational
Service Area Office 36. The instrument for data collection was 5 levels rating scales questionnaire. The index of
item objective congruence is 0.67-1.00 and the reliablility is 0.83. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA and Scheffe' paired difference method.
The finding indicated
1. the overall of the situational leadership of school administrators, Sut Tin Thai Consortium, Secondary
Educational Service Area Office 36 was at the high level. The highest average was the Team Leadership, follow
by the Selling Leadership. The lowest average was Delegation Leadership.
2. the comparison of the situational leadership of school administrators, Sut Tin Thai Consortium, Secondary
Educational Service Area Office 36 classified by education level and work experience in all aspects as a whole
was different at the statistically significant .05 level.
Keywords: Situational Leadership, Administrators, Sut Tin Thai Consortium

บทนำ
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึน้ กว่าช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก การนำเอาเทคโนโลยี เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตสู่อุตสาหกรรม โครงสร้างของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย วาระการพัฒนาของโลกภายหลังปี พ.ศ.2558 มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน การบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ
มุ่งขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับ โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง พลโลก โดยทุกภาคส่วน
สังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
การบริการ และการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะ วิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
การขับเคลื่อนที่สำคัญ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้าง เยาวชนให้มีคุณภาพ
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนัน้ จะต้อง ให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้งใน
ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่ที่
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ผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ ประเทศในระยะยาว เมื่อมี
การเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นแกนนำในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา และจะต้องหาแนวทางวิธีการบริหารจัดการที่หลากหลายเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร
เป็นผู้นำด้วยแล้ว จะมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปคุณลักษณะผู้บริหารที่ดี จะต้องเป็ นผู้ที่มี
ความรู้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รู้จักปรับปรุงแก้ไข มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจ
มีความเข้าใจบุคคลทั่วไป มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้ดี มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและมี ความยุติธรรม ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจอำนาจ รู้จักใช้ อำนาจอย่างเชี่ยวชาญ การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยภาวะผู้นำในการโน้มน้าว
บุคลากรในสถานศึกษาให้ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งบุคคลที่ใช้ ความสามารถนี้ก็คือ ผู้นำ
ที่ต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี ความเป็นผู้นำนี้มีความสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จ
ได้ (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 279)
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถบริหารงานได้ดีต้องมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการ
บริหารงาน กล่าวคือ นอกจากผู้นำ จะเป็นบุคคลสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัตงิ านแล้วงานจะ
ดำเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ แล้วยัง ขึ้นอยู่กับศิลปะในการบริหารงานของผู้นำในการบริหารงาน นอกจากนี้
ผู้นำมีอทิ ธิพลเหนือความคิดของสมาชิก เกี่ยวกับเป้าหมายของงาน เป้าหมายส่วนบุคคล และทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น
พร้อมกันนั้น ผู้นำจะมีประสิทธิผลเมื่อได้รับการยอมรับความพึงพอใจแรงจูงใจจากสมาชิกในหน่วยงานนั้นซึ่งแนวคิดนี้
มาจากพื้นฐานของทฤษฎีความคาดหวัง พฤติกรรมผู้นำตามทฤษฎี มีองค์ประกอบที่เด่น ๆ ของภาวะผู้นำตามสถานการณ์
7 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้นำแบบสั่งการ 2) ภาวะผู้นำแบบขาย 3) ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม 4) ภาวะผู้นำแบบมอบหมาย
งาน 5) ภาวะผู้นำแบบทดสอบ 6) ภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 7) ภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม เป็นสิ่งจำเป็นที่
ต้องดำเนินการศึกษา เพื่อจะได้นำมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นผลดีมาสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและสถานศึกษาอย่างมาก
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เพื่อจะนำข้อมูล จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารงานต่าง ๆ ตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและระดับการศึกษา
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สมมุติฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อภาวะผู้นำตาม
สถานการณ์แตกต่างกันทัง้ 7 ด้าน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ประสบการณ์การทำงาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 5-10 ปี
3. มากกว่า 10 ปี
ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. สูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรตาม
บทบาทภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1. ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ
2. ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด
3. ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม
4. ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน
5. ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ
6. ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
7. ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และ ครู สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 458 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 210 คน ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย โดยใช้เกณฑ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970, pp. 607-610)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 45 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ
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3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบทความและรายงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้นำ
ตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์ แนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ของ Hersey and Blanchard, Tannenbaum and Scmidt, Evans and Hous , Blake and
Mouton
3.2 นำแบบสอบถามที่ได้รับคำแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
3.3 นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.65 ขึน้ ไป จำนวน 45 ข้อ
3.4 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นตาม
เกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.83
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหาร และ ครู สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2563
4.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 210 ฉบับ ด้วยตัวเองและการ
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)
4.3 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้ทั้งหมด จำนวน 210 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตติ ่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติที่ใช้ในการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามและวัตถุประสงค์
(Index of Item - Objective Congruence: IOC)
5.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้การหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
5.3 สถิตพิ ้ืนฐาน
5.3.1 ค่าความถี่ (Frequency Distributions Frequency Distributions)
5.3.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
5.3.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
5.3.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.4 เปรียบเทียบภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและในแต่ละด้านจำแนก
ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน โดยการทดสอบ (t-test) และ (F-test) โดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และทำการทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเซฟเฟ่

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ
ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด
ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม
ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน
ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ
ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม
รวมเฉลี่ย

n = 210
S.D.
x̅
4.41
0.32
4.47
0.34
4.45
0.35
4.40
0.35
4.46
0.38
4.41
0.39
4.50
0.38
4.44
0.28

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (x̅=4.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม อยู่ในระดับมาก (x̅=4.50) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำ
แบบผู้ขายความคิด อยู่ในระดับมาก (x̅=4.46) ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ อยู่ในระดับมาก (x̅=4.46) ด้านภาวะผู้นำ
แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (x̅=4.45) ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ อยู่ในระดับมาก (x̅=4.41) ด้านภาวะผู้นำแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก (x̅=4.41) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน
อยู่ในระดับมาก (x̅=4.40)
2. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ดังนี้
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต
สุดถิน่ ไทย สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ข้อ

ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

1
2
3
4
5

ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ
ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด
ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม
ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน
ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ

ปริญญาตรี
(n= 41)
S.D.
x̅
4.58
0.30
4.62
0.30
4.55
0.32
4.52
0.31
4.54
0.35
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ปริญญาโท
(n= 169)
S.D.
x̅
4.36
0.31
4.43
0.33
4.43
0.35
4.37
0.35
4.45
0.39

t

Sig (2tailed)

3.95*
3.23*
1.95*
2.46*
1.32

0.00
0.00
0.05
0.01
0.18
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้อ

6
7

ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม
เฉลี่ยรวม

ปริญญาตรี
(n= 41)
S.D.
x̅
4.55
0.28
4.67
0.33
4.57
0.26

ปริญญาโท
(n= 169)
S.D.
x̅
4.38
0.40
4.46
0.39
4.41
0.27

t

Sig (2tailed)

3.08*
3.14*
3.39

0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ: *มีระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุด
ถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ในทุกด้านโดยภาพรวม พบว่า
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด
ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านภาวะผู้นำแบบ
จัดการเป็นทีม ซื่อสัตย์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
3. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระดับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ดังนี้
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามประสบการณ์
การทำงาน (F- test)
ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ

2. ด้านภาวะผู้นำแบบผูข้ ายความคิด

3. ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม

4. ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

2.86
19.24
22.11
1.15
23.01
24.16
1.64
24.07
25.71
3.20
23.19
26.40

2
207
209
2
207
209
2
207
209
2
207
209

1.43
0.09

15.43*

.00

0.57
0.11

5.17*

.00

0.82
0.11

7.07*

.00

1.60
0.11

14.31*

.00
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ตาราง 3 (ต่อ)
ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
5. ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผล สัมฤทธิ์ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
โดยรวม
รวม

SS

df

2.53
28.81
31.34
1.07
30.71
31.79
2.43
29.33
31.77
1.84
14.86
16.710

2
207
209
2
207
209
2
207
209
2
207
209

MS

F

Sig.

1.26
0.13

9.10*

.00

0.53
0.14

3.61*

.02

1.21
0.14

8.59*

.00

0.92
0.07

12.87*

.00

จากตาราง 3 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ในทุกด้าน โดยภาพรวม
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด ด้านภาวะผู้นำ
แบบมีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม

สรุปและอภิปรายผล
การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
อภิปรายผล
1. สภาพภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามองค์ประกอบของภาวะผู้นำตามสถานการณ์ 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรายด้าน สรุปผลดังนี้
1.1 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำแบบสั่งการ จากการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ผู้บริหาร
เน้นการใช้กฎระเบียบเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ ให้ความสำคัญของการกำหนดเวลาที่งาน มีการกำหนดขั้นตอนในการกำกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีระบบ มีหนังสือระบุงานอย่างละเอียด กำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินงาน
เป็นระบบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และบอกถึงความคาดหวังในผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร อินนะรา (2555) ได้วิจัยเรื่องแบบภาวะผู้นำของผู้บริหาร
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สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
ลาดกระบัง ซึ่งพบว่า แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาแบบสั่งการอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด จากการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิดพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
ที่อธิบายการตัดสินใจของตนเองแล้วให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาทำความเข้าใจในรายละเอียดงาน มีการชักจูงผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้ทำตามเมื่อจำเป็น ทำหน้าที่เป็นพี่เลีย้ งคอยช่วยเหลือสนับสนุนความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย รู้จักใช้เทคนิคการเสริมแรงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัทธกานต์ อู่ทองมาก และอดุลย์ วังศรีคูณ (2559) ซึ่งได้ศึกษา ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ด้านการขาย
ความคิด มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่ วนร่วม จากการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่าผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญ
และความเป็นกันเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และ
ร่วมตัดสินใจ ในกระบวนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และระดมความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการดำเนินงาน
ที่สำคัญก่อนนำไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดา บุญเถื่อน (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การบริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ ว พบว่ า พฤติ กรรมการบริ หารการมีส่วนร่ว มของผู้ บริ หารสถานศึ กษากั บประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน จากการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารอนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กำหนดแนวทางทำงานด้วยตนเอง ไว้วางใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยอิสระ มอบอำนาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนเป็นผู้นำคนหนึ่ง มีการกระจายอำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงาน ยอมรับและยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ปฏิบัตงิ านได้ดี และเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานให้เป็นที่พอใจได้โดยไม่ต้องคอยควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ พัทธกานต์ อู่ทองมาก และอดุลย์ วังศรีคูณ (2559) ซึ่งได้ศึกษา ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ด้าน
การมอบหมายงาน มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ จากการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
ภาวะผู้นำแบบทดสอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผู้บริหารให้
ความมั่นใจว่า แนวความคิดที่เกิดจากภายในทีมได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและมีการนำไปใช้ทักษะที่หลากหลาย
ของสมาชิกในทีม ขณะดำเนินการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ใช้คำถามเพื่อช่วยให้เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัตงิ านในปัจจุบัน และ
การปรั บ ปรุ ง ต่ อ ไป เพื่ อ ทำความกระจ่ า งในประเด็ น ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บแนวคิ ด ของ
Tannenbaum and Schmidt (1973, pp. 162-180) ได้กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ อื่น ๆ ด้านภาวะผู้นำ
แบบขายความคิด คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ตัดสินใจแล้วพยายามชักชวนให้สมาชิกกลุ่มยอมรับ ซึ่งผู้นำ
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ชี้แจงให้เห็นว่าตนได้พิจารณาเป้าหมายขององค์กรและความสนใจของสมาชิกกลุ่มแล้ว และกล่าวถึงสิ่งที่สมาชิกกลุ่ม
จะได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจนัน้
1.6 ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน
สู่การปรับปรุงการปฏิบัตงิ านรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน
กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา มีการดำเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคลากรในสถานศึกษาที่จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา เทพประสิทธิ์
(2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
อำเภอคลองหลวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งพบว่า ภาวะผู้นำแบบวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ด้านผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
1.7 ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม จากการศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
ทำงานเป็นกลุ่มบุคคล การทำงานโดย บุคคลหลายคนโดยยอมรับตนเองและผู้อื่น ที่มีมจี ุดมุ่งหมายเดียวกันกับผู้ใต้บังคับ
บัญชาและมีการแบ่งสรรหน้าที่กัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเป็นทีมตามบทบาท ผู้นำ ผู้ตาม ได้อย่าง
สมบูรณ์ และประเมินเป้าหมายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ
อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้ศึกษาหัวข้อ ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการศึกษา พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมผู้นำแบบทีม อยู่ในระดับมาก
2. ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน โดยจำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
และประสบการณ์ในการทำงาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารเน้นความสำคัญของการกำหนดเวลาที่งานต้องสำเร็จ มีกำหนดขั้นตอน
ในการกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีระบบ มีหนังสือระบุงานอย่างละเอียด กำหนดระยะเวลา และขั้นตอน
การดำเนินงานเป็นระบบ มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติ งานอย่างใกล้ชิ ด บัญชาการอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด มีเวลา
เพียงส่วนน้อยที่ใช้ในด้านการเสริมแรงผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร แก่นเกษ (2560) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 17 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านผู้นำแบบสั่งการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2.2 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบขายความคิด พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่อธิบายการตัดสินใจของตนเอง
แล้วให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาทำความเข้าใจในรายละเอียดงาน มีการชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำตามเมื่อจำเป็น
ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือสนับสนุนความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย รู้จักใช้เทคนิคการเสริมแรงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต มณฑาณี (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของ
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ผู้บริหารสตรีในทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
4 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ พบว่า พบว่าทัศนะของครูต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี ด้านผู้นำแบบ
ขายความคิดหรือเสนอแนะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.3 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความสนใจรับฟังความคิด เห็นข้อเสนอแนะของผู้ใต้ บังคับบัญชา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับ บัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน และมีการระดมความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการดำเนินงานที่สำคัญก่อนนำไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร แก่นเกษ (2560) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำ
เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
17 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
2.4 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารอนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชากำหนดแนวทางทำงานด้วยตนเอง
ไว้วางใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยอิสระ มอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เสมือนเป็นผู้นำคนหนึ่ง มีการกระจายอำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบและตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีอสิ ระในการปฏิบัตงิ าน และเชื่อว่าผู้ใต้ บังคับบัญชาสามารถทำงานให้เป็นที่พอใจได้โดยไม่ต้องคอย
ควบคุม ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สาธิต มณฑาณี (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีใน
ทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำแนกตาม
ตำแหน่งทางวิชาการ พบว่า ทัศนะของครูต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี ด้านผู้นำแบบมอบอำนาจ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.5 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผู้บริหารให้ความมั่นใจว่า แนวความคิด
ที่เกิดจากภายในทีมได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและมีการนำไปใช้ทักษะที่หลากหลายของสมาชิกในทีม ขณะ
ดำเนินการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ใช้คำถามเพื่อช่วยให้เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปรับปรุงต่อไป ผู้บริหาร
มีการใช้คำถามปลายเปิดที่มีประสิทธิผลเพื่อจุดประเด็น ทางความคิดของคนในทีม เพื่อทำความกระจ่างในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tannenbaum and Schmidt (1973, pp. 162-180) ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์อื่น ๆ ด้านภาวะผู้นำแบบขายความคิด คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่
ตัดสินใจแล้วพยายามชักชวนให้สมาชิกกลุ่มยอมรับ ซึ่งผู้นำชี้แจงให้เห็นว่าตนได้พิจารณาเป้าหมายขององค์กรและ
ความสนใจของสมาชิกกลุ่มแล้ว และกล่าวถึงสิ่งที่สมาชิกกลุ่มจะได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจนัน้
2.6 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา
มีการดำเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคลากรในสถานศึกษาที่จะ
นำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร แก่นเกษ (2560) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำเชิง
สถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านผู้นำแบบเน้นความสำเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.7 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็ นทีม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็ นถึง พฤติก รรมการทำงานเป็นกลุ่ มบุ ค คล
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การทำงานโดย บุคคลหลายคนโดยยอมรับตนเองและผู้อื่น ที่มีมจี ุดมุ่งหมายเดียวกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการแบ่ง
สรรหน้าที่กัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเป็นทีมตามบทบาท ผู้นำ ผู้ตาม ได้อย่างสมบูรณ์ และประเมิน
เป้าหมายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ เล็กวงษ์ (2563)
ได้ ศ ึ ก ษา บทบาทภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ของผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษาขั ้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า บทบาทภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการทำงานเป็นทีม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ
2.8 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารเน้นความสำคัญของการกำหนดเวลาที่งานต้องสำเร็จ
มีกำหนดขั้นตอนในการกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีระบบ มีหนังสือระบุงานอย่างละเอียด กำหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการดำเนินงานเป็นระบบ มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติ งานอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนากร แก่นเกษ (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสงั กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านผู้นำแบบสั่งการ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
2.9 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน ด้านภาวะผู้นำแบบขายความคิด พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่อธิบายการตัดสินใจ
ของตนเองแล้วให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาทำความเข้าใจในรายละเอียดงาน มีการชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำตามเมื่อ
จำเป็น ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือสนับสนุนความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย รู้จักใช้เทคนิคการเสริมแรงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต มณฑาณี
(2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ทัศนะของครูต่อพฤติกรรม
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี ด้านผู้นำแบบขายความคิดหรือเสนอแนะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.10 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความสนใจรับฟังความคิด เห็นข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน และมีการระดมความคิดเห็น
จากผู้ใต้บังคับบัญชาในการดำเนินงานที่สำคัญก่อนนำไปปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร แก่นเกษ (2560)
ได้ศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านผู้นำแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างไม่ มี
นัยสำคัญทางสถิติ
2.11 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารอนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชากำหนดแนวทางทำงาน
ด้วยตนเอง ไว้วางใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตงิ านโดยอิสระ มอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาเสมือนเป็นผู้นำคนหนึ่ง มีการกระจายอำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบและตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงาน และเชื่ อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานให้เป็นที่พอใจได้โดยไม่ต้อง
คอยควบคุม ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต มณฑาณี (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี
ในทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำแนก
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ตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า พบว่าทัศนะของครูต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี ด้านผู้นำแบบมอบ
อำนาจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.12 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน ด้านภาวะผู้ นำแบบทดสอบ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผู้บริหารให้ความมั่นใจว่า
แนวความคิดที่เกิดจากภายในทีม ใช้คำถามเพื่อช่วยให้เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัตงิ านในปัจจุบัน และการปรับปรุงต่อไป
ผู้บริหารมีการใช้คำถามปลายเปิดที่มีประสิทธิผลเพื่อจุดประเด็นทางความคิดของคนในทีม เพื่อทำความกระจ่างใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tannenbaum and Schmidt (1973, pp. 162-180)
ได้กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์อ่ืน ๆ ด้านภาวะผู้นำแบบขายความคิด คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
ที่ตัดสินใจแล้วพยายามชักชวนให้สมาชิกกลุ่มยอมรับ ซึ่งผู้นำชี้แจงให้เห็นว่าตนได้พิจารณาเป้าหมายขององค์กรและ
ความสนใจของสมาชิกกลุ่มแล้ว และกล่าวถึงสิ่งที่สมาชิกกลุ่มจะได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจนัน้
2.13 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนสู่การปรับปรุงการ
ปฏิบัตงิ านรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน กล้าเผชิญหน้า
กับปัญหา มีการดำเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคลากรในสถานศึกษา
ที่จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร แก่นเกษ (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำ
เชิงสถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
17 โดยจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านผู้นำแบบเน้นความสำเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
2.14 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มบุคคล
การทำงานโดย บุคคลหลายคนโดยยอมรับตนเองและผู้อ่ืนที่มจี ุดมุ่งหมายเดียวกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการแบ่งสรร
หน้าที่กัน แล้วแต่ละคนมีความพึงพอใจ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเป็นทีมตามบทบาท ผู้นำ ผู้ตาม ได้อย่าง
สมบูรณ์ มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานทั้งด้านการคิด การพูด การกระทำ และการแสดงออก และมีศักยภาพ ความสามารถ
และประเมินเป้าหมายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ เล็กวงษ์
(2563) ได้ศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า บทบาทภาวะผู้น ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านการทำงานเป็นทีม จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัตงิ าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีหนังสือระบุงานอย่างละเอียด กำหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการดำเนินงานเป็นระบบ
1.2 ด้านภาวะผู้นำแบบผู้ขายความคิด ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เทคนิคการเสริมแรงต่อผู้ใต้บังคับ
บัญชา
1.3 ด้านภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสนใจรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
1.4 ด้านภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงาน
ให้เป็นที่พอใจได้โดยไม่ตอ้ งคอยควบคุม
1.5 ด้านภาวะผู้นำแบบทดสอบ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้คำถามปลายเปิดที่มีประสิทธิผลเพื่อจุดประเด็น
ทางความคิดของคนในทีม
1.6 ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.7 ด้านภาวะผู้นำแบบจัดการเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา
และมีการแบ่งสรรหน้าที่กัน แล้วแต่ละคนมีความพึงพอใจ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลของ การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
2.2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
2.3 ศึกษาแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา
ช่วยเหลือ แนะนำอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในทุกด้านด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส ำเร็จได้
ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ และ ดร.ยงควิโรจน์ เศษวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในงานวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งครูในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้ มูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้
คุณค่าที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และได้มอบกำลังใจตลอดระยะเวลาในการทำวิจัย
จนประสบความสำเร็จด้วยดี
-Proceedings-

440

เอกสารอ้างอิง
ธนากร แก่นเกษ. (2560). ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรสี ังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
กรุงเทพมหานคร.
ธร สุนทรายุทธ. (2556). ทฤษฎีองค์กรและพฤติกรรม หลักการทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัตทิ างการศึกษา.
กรุงเทพฯ: เนติกุล.
พัทธกานต์ อู่ทองมาก และอดุลย์ วังศรีคูณ. (2559). ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วราภรณ์ ช้างอยู.่ (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำของผู้บริหารสถานศึกษากับ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผสู้ อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ คอ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
ศิริพร อินนะรา. (2555). แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ค.อ.ม., สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร.
สาธิต มณฑาณี. (2559). พฤติกรรมภาวะผูน้ ำของผูบ้ ริหารสตรีในทัศนะของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4. วิทยานิพนธ์ ก.ษ.ม., มหาวิทยาลัย
บูรพา, ชลบุรี.
สุดา บุญเถื่อน. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสระแก้ว. วิทยานิพนธ์ ก.ษ.ม.,
มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
สุรศักดิ์ เล็กวงษ์. (2563). บทบาทภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จันทบุรี.
สุวรรณา เทพประสิทธิ.์ (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบวิถที าง-เป้าหมายของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.อ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
อดุลย์ วังศรีคูณ. (2559). การศึกษาภาวะผูน้ ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,
พิษณุโลก.
อรพรรณ เทียนคันฉัตร. (2560). ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วิทยานิพนธ์
ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จันทบุรี.

-Proceedings-

441

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and
Psychological Measurement. 30(3), 607-610.
Tannenbaum, R. and Schmidt, W. (1973) . How to choose a leadership pattern. Harvard Business Review.
51(3), 162-180.

-Proceedings-

442

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ETHICAI LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL
UNDER LAMPANG EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
รณชัย ปินใจ1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Ronnachai Pinjai1* and Sunthorn Khla-ium2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึก ษา
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3
2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 ผู ้ ว ิ จ ั ย ทำการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ว ิ ธี ก ารเปิ ด ตารางเครจซี ่ แ ละมอร์ แ กน
ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 155 คน ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.927
สถิ ต ิ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ่ ย ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า ที ( t-test
independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่าง ใช้วธิ ีทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) จากผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านความน่าเคารพ รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความไว้วางใจ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความยุติธรรม ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ นที ่ การศึก ษาประถมศึ กษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุ ฒิ การศึ กษา ด้ า นความยุ ต ิธรรม
ด้านความไว้วางใจ ด้านความน่าเคารพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนการเปรียบเทียบจำแนก
ตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, ผู้บริหารสถานศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study ethical leadership of school administrator in the
educational opportunity expansion schools, Lampang Primary Educational Service Area Office 3. 2) Compare the
ethical leadership of school administrator in the educational opportunity expansion schools, Lampang Primary
Educational Service Area Office 3 by classifying educational background and work experience. the sample in this
research consisted of 155 people by using Krejcie and Morgan sampling method. The index of item objective
congruence is 0.67-1.00 and the reliablility is 0.927. the participates were the directors and teachers in the
educational opportunity expansion schools, lampang primary educational service area office 3. The statistics is
used to analyze data and to find the difference were percentage, mean, standard deviation. T-test independent
and one-way analysis of variance (ANOVA) and using the Scheffe 'method of analyzing pairs of means to see if
there is a difference. The results of this study were as follows
1) The ethical leadership of school administrator was at a high level. The five aspects with the highest
and lowest mean were respectability , responsibility, integrity , trust and Justice .
2 ) To compare the result of school administrator in the educational opportunity expansion schools,
Lampang Primary Educational Service Area Office 3 by Classifying educational background, Justice, Trust ,Respect
Responsibility and Honesty. The result has significantly high in the part of overview and all aspects which of the
following is consistent with the hypothesis. The Comparisons that was classified the work experience were found
that both overview and all aspects. There was no significant difference. Including overview and details on all
aspects which is inconsistent with the hypothesis.
Keywords: ethical leadership, edministrators, opportunity expansion school

บทนำ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 36 ในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา ให้มีคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบรวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนั บสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษา ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึ ก ษา ที ่ ระบุ ไ ว้ ข ้ า งต้ น สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3ประกอบด้ ว ย
สถานศึกษาในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปางเขต 3 มี บทบาทหน้ า ที ่ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและจั ดการศึ ก ษาระดั บก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) มีหน้าที่ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 3, 2562)
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ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกด้วยความ
เหมาะสม ในด้านความประพฤติและการสื่อสารอันจะนำไปสู่การยอมรับและเกิดความศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำให้มีผลต่อการปฏิบัตงิ านหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่าง มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อทุกองค์กรและทุก
แง่มุม ของสังคม เพราะว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะหากผู้น ำองค์กรมีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมย่อมส่งผลด้านบวกต่อสมาชิกของ
องค์กร ผลโดยทั่วไปคือเพิ่มความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ้น และอาจช่วยปรับปรุงการรับรู้
ทางจริยธรรมโดยรวมของครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมปฏิบัตหิ น้าที่อย่างถูกต้องตาม
หลักธรรมนองคลองธรรม จะถูกเชิดชูเกียรติ และเป็นผู้ทรงคุณค่าในสังคม (สุเทพ ปาลสาร, 2555)
สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 ในฐานะที ่ เป็ น ส่ ว นราชการจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง
ที่ต้องดำเนินเนินงานไปในลักษณะที่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป ระบบราชการไทยโดยสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาลำปางเขต 3 ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครั ฐ
โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้ประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้ได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่ว นรวม
เป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในการเข้าร่วมงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนั ก งานเขตพื้น ที ่การศึ กษาประถมศึก ษาลำปาง เขต 3
เมื่อปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาทัง้ สิน้ 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน
ระดั บ A (Very Good) แต่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 74.27 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ C ( fair ) จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน คือ การปฏิบัติ
หน้าที่ ,การใช้งบประมาณ,การใช้อำนาจ, การใช้ทรัพย์ของราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริตประสิทธิภาพการ
สื่อสาร, การปรับปรุงระบบการทำงาน, การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริ ต พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และพัฒนาหน่อยงาน คือ 1. แผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริต ยังไม่สามารถดำเนินได้
ครบตามภารกิจ 2. มาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต 3. ขั้นตอนในการให้บริการยังมีความยุ่งยากซับซ้อน 4. ช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังมีช่องทางน้อย และ 5. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ยังไม่
ครบถ้วน จึงทำให้มี แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 3, 2562) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีค วามเป็นผู้นำ จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก
ภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของผู้บริหารที่จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร และเป็น
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ปัจจัยสำคัญของผู้นำที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ “ภาวะผู้นำ เชิง
จริยธรรม” เป็นความสามารถหรือพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกด้วยความเหมาะสม ในด้านความประพฤติและ
การสื่อสาร อันจะนำไปสู่การยอมรับและเกิดความศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาผู้ศกึ ษาได้สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมจาก
นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้กำหนดกรอบแนวคิดมาเพื่อศึกษาในครั้งนี้จำนวน
องค์ ป ระกอบ 5 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ด้ า นความยุ ต ิ ธ รรม 2) ด้ า นความไว้ ว างใจ 3) ด้ า นความน่ า เคารพ
4) ด้านความรับผิดชอบ และ 5) ด้านความซื่อสัตย์
ดังนัน้ ผู้วจิ ัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 เพื่ อ นำผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ น
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 สามารถนำผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อการพัฒนาพฤติก รรม
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 โดยภาพรวมและในแต่ ล ะด้ า นจำแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

สมมุติฐานการวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความเห็นคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในทุกด้านของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

วุฒกิ ารศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
ประสบการณ์ในการทำงาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 5-10 ปี
3. มากกว่า 10 ปี

ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความยุติธรรม
2. ด้านความไว้วางใจ
3. ด้านความน่าเคารพ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความซื่อสัตย์
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
60 คน ครู 192 คน รวมประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ จำนวน 252 คน
กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึก ษาและครู โรงเรียนขยายโอกาสทางกา รศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยผู้วจิ ัยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3
โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เทียบขนาดของประชากรที่ 260 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 155 คน
และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามตำแหน่ง แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน
36 คน และครู จำนวน 119 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที ่ 1 เป็ น แบบสอบถามสถานภาพทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ , ตำแหน่ ง ,
วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แบบสอบถาม
เป็นแบบ มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจำนวน 50 ข้อ จำแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความยุติธรรม
จำนวน 10 ข้ อ ด้ า นความไว้ ว างใจ จำนวน 10 ข้ อ ด้ า นความน่ า เคารพ จำนวน 8 ข้ อ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
จำนวน 10 ข้อ และด้านความซื่อสัตย์ จำนวน 12 ข้อ ตามวิธีของ Likert (Likert, 1967 อ้างอิงใน รุ่งนภา มหาเกตุ,
2554, หน้า 79-80)
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการนำข้อมูลมากำหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
3.2 นำข้อมูลที่ศึกษามากำหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการศึกษาแล้ วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา เสนอแนะ
และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
3.3 นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ ว นำเสนอผู ้ เชี ่ ย วชาญ จำนวน 3 ท่ า นเพื่ อ หาความเที ่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาดั ชนี ค วาม
สอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู ้ เชี ่ ย วชาญพิ จ ารณาข้ อ คำถามแต่ ล ะข้ อ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้ อ ง หรือ ไม่ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาด้ ว ยวิ ธีก ารหาค่ าดัชนี ความสอดคล้ อ ง IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 50 ข้อ ทุกข้อมีค่า IOC = 0.67-1.00 ซึ่งมีความตรงของเนื้อหา นำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย พิจารณาอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
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3.4 นำแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นโดยนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกับ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน
30 คน เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั ่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) โดยหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ ์ แ อลฟา (  − Coefficient )
ตามวิ ธ ี ข องครอนบาค (Cronbach) กำหนดให้ ค ่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องสั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟาไว้ ท ี ่ 0.70 ขึ ้ น ไป
ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.927
3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ และนำไปดำเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วจิ ัยดำเนินการส่ง
แบบสอบถามจำนวน 155 ฉบับ ด้วยตนเอง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
3.6 ผู ้ ว ิ จ ั ย รวบรวมแบบสอบถามคืนจากผู ้ บริ หารสถานศึ กษาและครู โรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ทั้ง 12 โรงเรียน ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ได้รับกลับคืนมาจำนวน 155 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลใน
แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์
หาค่าสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความยุติธรรม ,
ด้านความไว้วางใจ, ด้านความน่าเคารพ, ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาในการวิ เคราะห์ ต ามแนวคิ ด ของ
บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121)
4.3. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒกิ ารศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะดำเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe's
Method)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
โดยภาพรวม
n = 155
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ
ระดับ
X̅ S.D.
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านความยุติธรรม
4.27 0.63
มาก
2. ด้านความไว้วางใจ
4.29 0.60
มาก
3. ด้านความน่าเคารพ
4.36 0.61
มาก
4. ด้านความรับผิดชอบ
4.33 0.60
มาก
5. ด้านความซื่อสัตย์
4.32 0.64
มาก
รวมเฉลี่ย
4.31 0.58
มาก
จากตาราง 1 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (X̅ = 4.31) และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก สูงสุดได้แก่ ด้านความน่าเคารพ ( X̅ = 4.36)
ระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ( X̅ = 4.33) ระดับมาก ด้านความซื่อสัตย์ ( X̅ = 4.32) ระดับมาก
ด้านความไว้วางใจ ( X̅ = 4.29) ระดับมาก และน้อยที่สุด ด้านความยุติธรรม ( X̅ = 4.27) ระดับมาก ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
2.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม ปรากฏ
ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านความยุติธรรม
2. ด้านความไว้วางใจ
3. ด้านความน่าเคารพ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความซื่อสัตย์
เฉลี่ยรวม

ปริญญาตรี
(n = 106)
S.D.
X̅
4.19 0.66
4.22 0.64
4.28 0.65
4.25 0.63
4.24 0.66
4.23 0.62

หมายเหตุ : * มีระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ปริญญาโท
(n = 49)
S.D.
X̅
4.45 0.53
4.46 0.46
4.52 0.49
4.49 0.51
4.49 0.55
4.48 0.46

t
-2.60*
-2.66*
-2.54*
-2.31*
-2.36*
-2.78*

Sig (2tailed)
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
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จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทีย บความคิด เห็ นของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้ ส อน
เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ได้แก่ ด้านความยุติธรรม ด้านความไว้วางใจ ด้านความน่าเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
2.2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ปรากฏดัง
ตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
1. ด้านความยุติธรรม

2. ด้านความไว้วางใจ

3. ด้านความน่าเคารพ

4. ด้านความรับผิดชอบ

5. ด้านความซื่อสัตย์

โดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.298
61.777
62.075
.158
54.664
54.822
.484
57.413
57.897
.267
54.995
55.262
.629
61.637
62.266
.74
16.24
16.98

2
152
154
2
152
154
2
152
154
2
152
154
2
152
154
3
150
153

.149
.406

.366

.069

.079
.360

.220

.803

.242
.378

.640

.528

.133
.362

.368

.692

.315
.406

.776

.462

0.25
0.11

2.28

0.082
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จากตาราง 3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตาม
ประสบการณ์ ก ารทำงาน โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื ่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในทุก ด้าน ได้แก่ ด้านความยุติธรรม ด้านความไว้วางใจ ด้านความน่าเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะผู้นำเชิง จริ ยธรรมของผู ้ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลำปาง เขต 3 ในภาพรวมภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับระดับมากทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความน่าเคารพ
รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความไว้วางใจ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ ด้านความยุติธรรม
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
2.1 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 3 โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความยุติธรรม
ด้านความไว้วางใจ ด้านความน่าเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์ มีความคิดเห็นแตกต่า งกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
2.2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานในภาพรวม พบว่า ด้านยุติธรรม ด้านความไว้วางใจ ด้านความน่าเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกด้าน
อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่สำคัญและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากการศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน มีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายดังนี้
1.1 ด้านความยุติธรรม ผลการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงออกต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันใช้กระบวนความถูกต้องและความเป็นธรรมในการตัดสินใจ มี
เหตุผลโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ประเพณี ตลอดจน
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ กล้ายืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง ไม่เอารัดเอาเปรียบและช่วยเหลือ
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ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ แก้ไขปัญหาทันที เมื่อพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการ
รักษาคำมั่นสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู
บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบว่า
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 ดานความยุติธรรม โดยรวมและรายขออยู ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐ์ณิชา ทองสุข (2560) ได้ศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความยุติธรรม สภาพปัจจุบันโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก
1.2 ด้านความไว้วางใจ ผลการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารทุ่มเทเอาใจใส่
ภารกิจของสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความโปร่งใสต่อการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงค่านิยม ความเชื่อ และจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงผู้ บริหารมีการ
ประเมินตนเองอยู่เสมอ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้อื่น มีการติดต่อสื่อสารที่ดตี ่อผู้อื่น ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความจริงใจและเป็น
ที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี และมีความสามารถในการตัดใจสินเพื่อแก้ไข
ปัญหาขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบว่า
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 ดานความไววางใจ โดยรวมและรายขออยู ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญศิริ สมเรือน (2560) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านความน่าเคารพ ผลการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารปฏิบัตหิ น้าที่ต่อ
ผู้อืน่ ด้วยความสุภาพ มีสัมมาคารวะและให้เกียรติผู้อื่น มีความสุภาพ อ่อนน้อมทั้งกาย วาจา ใจ มีความอ่อนโยนใจดี
ต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ รวมถึงมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยไม่ ม ี ค วามลำเอี ย ง และยอมรั บ ในความรู ้ แ ละความสา มารถของผู ้ อ ื ่ น ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบว่า ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานความน่าเคารพ โดยรวม
และรายข ออยู ในระดั บ มาก และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ ขนิ ษ ฐ์ ณ ิ ช า ทองสุ ข (2560) ได้ ศ ึ ก ษา
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำเชิงจริย ธรรมของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ด้านความเคารพเชื่อถือ สภาพปัจจุบันโดยรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบ สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สามารถควบคุมตนเองได้และ
ไม่ ค ิ ด ทำร้ า ยผู ้ อ ื่ น ทั ้ ง ร่ า งกาย วาจา และจิ ต ใจ มี ค วามพากเพี ย รในการปฏิ บั ต ิ ง าน มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรคเมื่อประสบกับ
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ปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบยอมรับผลการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม
ความมุ่งหมาย มีความซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเห็นแก่ประโยชน์ ของสถานศึกษามากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบว่า ภาวะผู นําเชิงจริยธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ดานความรับผิดชอบ โดยรวมและรายขออยู ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐ์ณิชา ทองสุข
(2560) ได้ศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานพบว่ า สภาพปั จ จุ บ ั น ภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบ สภาพปัจจุบันโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก
1.5 ด้านความซื่อสัตย์ ผลการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงออกถึงการ
บริหารสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบตามระเบีย บ กฎหมาย และข้อบังคับที่กำหนด เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที ่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อการปฏิบัติงาน และต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา
อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมาประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษากฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ท่เี กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหาร ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไปอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ คำพร กองเตย (2560) ได้ ศ ึ ก ษา การพั ฒ นาตั วบ่ ง ชี ้ ภ าวะผู ้ น ำ
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
การพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านความซื่อสัตย์
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ สมเรือน (2560) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า
ด้านความซื่อสัตย์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ตราด มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับมาก
2. จากผลการเปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สำนัก งานเขตพื้ น ที ่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามวุ ฒ ิ การศึ กษาและ
ประสบการณ์การทำงาน พบว่า
2.1 จากผลการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านความยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารแสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่า เที ย มกั น
ใช้กระบวนความถูกต้องและความเป็นธรรมในการตั ดสินใจ ตัดสินใจตามสถานการณ์มีเหตุผลโดยใช้หลักคุณธรรม
และจริยธรรมทุกครั้ง และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาคำมั่นสัญญา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิ ภ าวดี อิ น ทร์ ด ้ ว ง (2561) ได้ ศ ึ ก ษา ภาวะผู นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาตามการรั บ รู ของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านความยุติธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านความไว้วางใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
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0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารทุ่มเทเอาใจใส่ภารกิจของสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ มีความโปร่งใสต่อการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงค่านิยม ความเชื่อ และจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้อื่น มีการติดต่อสื่ อสารที่ ดี ต่ อผู้ อ ื่น และปฏิบัติหน้า ที่ด ้ว ยความจริงใจและเป็น ที่ รักของผู ้ใต้ บังคับบั ญ ชา
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านความไว้วางใจ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
2.3 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านความน่าเคารพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารปฏิบัตหิ น้าที่ต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีความสุภาพ อ่อนน้อมทั้งกาย วาจา ใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยไม่มีความลำเอียง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง
(2561) ได้ศึกษา ภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผู นํา
เชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านความน่าเคารพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.4 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสามารถควบคุมตนเองได้และไม่คิดทำร้ายผู้อื่นทั้งร่างกาย วาจา และจิตใจ
มี ค วามพากเพี ย รในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน เป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ใ นเรื ่ อ ง
ความรับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบยอมรับผล การปฏิบัติงานของตนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรั บรู ข องครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที ่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ราษฎร ธานี เขต 2 ผลการวิ จ ั ย พบว่า
ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู ของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านความรับผิดชอบ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.5 จากผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่
0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสามารถควบคุมตนเองได้และไม่คิดทำร้ายผู้อื่นทั้งร่างกาย วาจา และจิตใจ
มีความพากเพียรในการปฏิบัติ งาน มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบั ติงาน เป็นแบบอย่าง ที่ด ีในเรื่อ งความ
รับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบยอมรับผลการปฏิบัติงานของตนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ สมเรือน (2560) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผู นํา
เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด จํ า แนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา ด้านความซื่อสัตย์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.6 จากผลการเปรียบเที ยบประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านความยุติธรรม ไม่แตกต่างกันอย่ า ง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผน
ประเพณี ตลอดจนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ รวมถึงแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่เอารัดเอาเปรียบและช่วยเหลือผู้อ่นื ด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง
(2561) ได้ศึกษา ภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผู นําเชิง
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้านความยุติธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.7 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านความไว้วางใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารทุ่มเทเอาใจใส่ภารกิจของสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงค่านิยม ความเชื่อ และจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสั งคม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้านความน่าไว้วางใจ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.8 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านความน่าเคารพ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารปฏิบัตหิ น้าที่ต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพมีความเมตตากรุณา
ต่อผู้อื่น และมีสัมมาคารวะและให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน ด้านความน่าเคารพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.9 จากผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
สถานศึกษามากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีความพากเพียรในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวดี
อินทร์ด้วง (2561) ได้ศึกษา ภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัดสํ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.10 จากผลการเปรียบเทีย บประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ไม่แตกต่างกันอย่ า ง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษากฎ
ระเบียบ ของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อการปฏิบัติงาน และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ สมเรือน (2560)
ได้ศึกษา ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด จํ า แนกตามประสบการณ์ ก ารทำงาน ด้ า นความซื ่ อ สั ต ย์
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

-Proceedings-

455

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
จากการศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ด้านความยุติธรรม
1. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที เมื่อพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด
2. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินใจตามสถานการณ์มีเหตุผลโดยใช้หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมทุกครัง้
3. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนความถูกต้องและความเป็นธรรมในการตัดสินใจ
1.2 ด้านความไว้วางใจ
1. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี
2. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินตนเองอยู่เสมอ
3. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
1.3 ด้านความน่าเคารพ
1. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับในความรู้และความสามารถของผู้อื่น
2. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยไม่มคี วามลำเอียง
3. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัตติ นให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ
1.4 ด้านความรับผิดชอบ
1. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบ
2. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
3. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรคเมื่อประสบกับปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัตงิ าน
1.5 ด้านความรับผิดชอบ
1. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายและชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างชัดเจน
2. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
3. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในการบริหารงานฝ่ายบริหารบุคคลอย่าง
ตรงไปตรงมา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการเสริ ม สร้ า งภาวะผู ้ น ำเชิ ง เชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นารู ป แบบภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณา
อย่างยิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ
ปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์
ได้ และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา, นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
ที่กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์
และมี ค ุ ณ ค่ า และขอขอบพระคุ ณผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผ ู้ ส อน ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ผู้ศึกษาขอมอบและอุทิศแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดถึงผู้มพี ระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดถึงครอบครัวที่มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ลำปาง 2) ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดลำปาง จำแนกตามสถานศึกษา
ภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดลำปาง จำนวน 7 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 214 คน ใช้วธิ ีการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
สําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ ทำการสุม่ อย่างง่ายแล้วนำมากำหนดสัดส่วนตามขนาดของกลุ่มประชากรในสถานศึกษา
และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที ่ใช้ เป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
สอดคล้อง 1.00 และค่าความเชื่อมั่น .97 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
จากผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดยรวม
เฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก
สูงสุดได้แก่ ด้านการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านมุมมอง
และแนวโน้มของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน อยู่ในระดับ
มาก 2) ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดยรวมเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดได้แก่ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่
ด้านปัจจัยพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปาน
กลาง 3) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพการศึกษา
สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ลำปาง พบว่ า ภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห าร สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ลำปาง
ในภาพรวมทุ ก ด้ า น และด้ า นต่ า ง ๆ แต่ ล ะด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the level of the academic leadership of executives under
the Vocational Education in Lampang, 2 ) to study the level of the educational quality assurance under the
Vocational Education in Lampang and 3) to study the relationship between the academic leadership of executives
and the educational quality assurance under Vocational Education in Lampang. Classified by educational institutions,
government sector under Vocational Education in Lampang. The samples were administrators, teachers,
educational institutions in the government sector under Vocational Education in Lampang, totaling 7 educational
institutions, a total of 214 people. Sampling size estimation was used from Taro Yamane's ready-made table.
Simple randomization was used to determine the proportion according to the population size in the school setting
and random sampling. The instrument used was a 5-level estimation scale questionnaire with consistency value
of 1.00 and confidence factor. 97, the statistic of data analysis consists of percentage, average (mean), standard
deviation and Pearson's coefficient analysis.
The results of research find that 1) the level of the academic leadership of executives under the Vocational
Education in Lampang is in good level considering it was found that; the leadership of the executive at the highest
level, including the program for children with special abilities is in good level, followed by a course perspective
and trend and the least aspects of student performance evaluation, 2) the level of the educational quality assurance
under the Vocational Education in Lampang is in good level considering it was found that; the educational quality
assurance at the highest level, including the teachers and school administrators is in good level, followed by the
fundamentals and the least was the curriculum and teaching and learning management is in moderate level and
3 ) The study of the relationship between the academic leadership of executives and the educational quality
assurance under Vocational Education in Lampang that; the level of the academic leadership of executives under
the Vocational Education in Lampang in all aspects there is a positive relationship with the level of the educational
quality assurance under the Vocational Education in Lampang the significant at .01
Keywords: Academic Leadership, Educational Quality Assurance
8’
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บทนำ
ปั จจุ บ ั นโลกมี การเปลี ่ ยนแปลงที ่ เกิ ดขึ ้ น เนื ่ องมาจากกระแสโลกาภิ ว ั ตน์ และการพั ฒนาอย่ างรวดเร็ ว
ของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รอบตัว จึงได้มีการวางแผนการพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ ท ักษะใน
การดำรงชีวิต เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและเอกชน มีการกำหนดแบบแผนนโยบายต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองไปพร้อมกับสภาวะใหม่ บุคคล
ที่จะต้องดำเนินชีวิตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คือเยาวชนที่ต้องใช้ทักษะต่าง ๆ ดำเนินชีวิตไปควบคู่กับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้ เกิด ประสิ ทธิ ภาพในการพั ฒนาประเทศชาติให้ เจริญ ก้า วหน้า ตามวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ที่ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า ฉ)
ห น่ ว ยง า น ด้ านการจั ดการศึ กษาถื อเป็ นแกนนำสำคั ญที ่ จะช่ วยให้ เยาวชนเรี ยนรู ้ และมี ท ั กษะในการดำเนิ นชี วิ ต
สามารถขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก ๆ ด้ า นให้ เ ป็ น ไปโดยราบรื ่ น ท่ า มกลางสภาพปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษต่ า ง ๆ
แต่ ก ลั บ พบว่ า มี ส ถานศึ ก ษาจำนวนหนึ ่ ง ประสบความสำเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาจนเป็ น ที ่ ย อมรั บ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความสำเร็จของสถานศึก ษา
เหล่ า นี ้ ม ี น ั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ ศ ึ ก ษาและพบว่ า ผู ้ น ำมี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ซึ ่ ง ความสำเร็ จ ขององค์ ก รล้ ว นขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ภู ม ิ ป ั ญ ญาและแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ส ร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็ นผู้นำนโยบายและโครงการต่าง ๆ
ไปสู่การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้ องเป็นผู้มีภาวะผู้นำมีคุณ ธรรม
จ ริยธรรมม ีค ว า มส า มา ร ถ ท ั ้ ง ด ้า น บ ริ ห า ร แ ล ะ ว ิ ชา ก า รต า ม มาตรฐานสมรรถนะมาตรฐานตำแหน่ ง
และบริ หารงานอย่ างมี ธรรมาภิ บาล (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2560, หน้ า 91-92) ผู ้ บ ริ ห าร จึ ง เป็ น กลไกสำคั ญ
และมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษาทั้งด้านประสิทธิภาพของการบริหารการศึก ษา
และประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานต้นกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าที่พจิ ารณา
เสนอ นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชี วศึกษาทุ ก ระดั บ ที ่ ส อดคลองกั บความต้ อ งการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา
ของภาครัฐและเอกชนการสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดย
คำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ จึงไดจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวงการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และนำไปสู
การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรง
ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สามารถนำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เป็ น แนวทางในการขั บ เคลื ่ อ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใช้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น กลไ กสำคั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนดผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงคของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษา และการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชน
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร เป็นการแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที ่ สามารถโน้ มน้ าว จู งใจ หรือชี ้ นำให้ บุ คลากรในสถานศึ กษาและผู ้ เกี ่ ยวข้ องเข้ า ใจและตระหนั ก ในจุ ด มุ ่ ง หมาย
ของการจั ด การศึ ก ษา รวมพลั ง และประสานสั ม พั น ธ์ ก ั น เพื่ อ ให้ ง านวิ ชาการซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บคุ ณ ภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน อันเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
ที ่ ก ำหนดไว้ ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามสำคั ญ ต่ อ ความสำเร็ จ ในการบริ ห ารงาน โดยเฉพาะงานบริ ห ารวิ ช าการ
จะประสบความสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นำกระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องรู้จักใช้ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่างในด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสในตัวผู้บริหาร ทำให้องค์กรเกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็ นตัวกำหนด
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อาทิเช่น ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักเรียน ด้านการจัดโปรแกรม
สำหรับเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ ด้านการประเมินการสอนของครู และด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการ
จั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นครู ผ ู ้ ส อนและผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว ม และด้ า นปั จ จั ย พื ้ น ฐาน
ซึ ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงกั บมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2561 เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ผู ้ ม ี บทบาทสู งสุด
คือผู้บริหารโรงเรียน เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงานของบุคคลทุกคนในองค์กร ความสำเร็จหรือความ
ล้มเหลวของงานใด ๆในองค์กรจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารเป็นประการสำคัญ กฎกระทรวง
การประกัน คุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ส ถานศึ กษาแต่ล ะแห่ง จั ด ให้ มี ระบบการประกั น คุณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ไดแก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นั ้ น จะต้ อ งมี เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในเชิ ง ประจั ก ษ์ ที ่ ส อดคล องกั บมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพกา รศึก ษา
ของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน
และผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นหลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นครู ผ ู ้ ส อนและผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพืน้ ฐานซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดั ง นั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง สนใจที ่ จ ะศึ ก ษา เรื ่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห าร
กับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ ในการกำหนดนโยบาย การบริหารสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และผู้บริหาร ครูผู้สอน สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้านบริหารงานภายในสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
8’
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
2. เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรที่ศกึ ษา

ตัวแปรที่ศกึ ษา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแนว

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

ทางการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
1 ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร
2 ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
นักเรียน
3 ด้ า นการจั ด โปรแกรมสำหรั บ เด็ ก ที ่ มี
วิธีวิทความสามารถพิ
ยาการวิจัย เศษ
4 ด้านการประเมิ
\"เพิ่มเนื้อหา\"นการสอนของครู
5 ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านปัจจัยพืน้ ฐาน

สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับงานประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดลำปาง

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
จำนวน 7 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 459 คน ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ ทาโร
ยามาเน (Yamane, 1973) เทียบขนาดประชากรที่ 460 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 214 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย แล้วนำมากำหนดสัดส่วนตามขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละสถานศึกษา และทำการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสั มพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ ยวกับสถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผู้ นำทางวิ ชาการของผู้ บริ หาร จากแนวคิดของ Seyfarth (1999,
p. 165-273) 5 ด้าน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 5 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scales) จากผลการวิ เคราะห์ ข้ อ คำถามได้ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อ งเท่ ากั บ (IOC: Index of Item Objective
Congruence) 1.00 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตำบลบ้านต๋ม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ลำปาง จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990, pp.202 - 203) ซึ ่ ง ได้ ค ่ า ความเชื ่ อ มั ่ น เท่ า กั บ 0.97 ผู ้ ว ิ จั ย
ดำเนินการแจกแบบสอบถามจำนวน 214 ชุด และได้กลับคืนมา 214 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple
Correlation) แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product–Moment Correlation Coefficient) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดลำปาง
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
1
2
3
4
5

ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร
ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักเรียน
ด้านการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กที่มคี วาม สามารถพิเศษ
ด้านการประเมินการสอนของครู
ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมอื อาชีพ
รวมเฉลี่ย
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n=214
S.D.
(𝑥)
4.32
0.64
4.18
0.56
4.33
0.54
4.22
0.53
4.27
0.57
4.26
0.53

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดยรวมเฉลี่ยราย
ด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.26, S.D. = 0.53) สูงสุดได้แก่ ด้านการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.33, S.D. = 0.54) รองลงมา ได้แก่ ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
(𝑥 = 4.32, S.D. = 0.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผนเพื่ อพัฒ นาความเป็ นครู ม ือ อาชี พ อยู่ในระดับมาก
(𝑥 = 4.27, S.D. = 0.57) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินการสอนของครู อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.22, S.D. =
0.53) และน้อยที่สุด ด้านการประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของนักเรีย น อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.18, S.D. = 0.56)
ตามลำดับ
2. ผลการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึ กษา
จังหวัดลำปาง
n=214
ระดับ
S.D.
(𝑥)
1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
4.26 0.50
มาก
2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.00 1.04
ปานกลาง
3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
4.32
0.61
มาก
4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.14
0.59
มาก
5 ด้านปัจจัยพืน้ ฐาน
4.29 0.52
มาก
รวมเฉลี่ย
4.00 0.42
มาก
จากตาราง 9 พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดยรวมเฉลี่ยรายด้าน
อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.00, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก สูงสุดได้แก่ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.32, S.D. = 0.61) รองลงมา
ได้แก่ ด้านปัจจัยพืน้ ฐาน อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.29, S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.26, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.14, S.D. =
0.59) และการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยที่สุด ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง
(𝑥 = 3.00, S.D. = 1.04) ตามลำดับ
3. ผลกการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
การประกันคุณภาพการศึกษา
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ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
การประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ลำปาง (Y)
Pearson Correlation (r)
ระดับความสัมพันธ์
6. ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร (X1)
.42**
ปานกลาง
7. ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
.33**
ค่อนข้างต่ำ
นักเรียน (X2)
8. ด้ า นการจั ด โปรแกรมสำหรั บ เด็ ก ที ่ มี
.42**
ปานกลาง
ความสามารถพิเศษ (X3)
9. ด้านการประเมินการสอนของครู (X4)
.37**
ค่อนข้างต่ำ
**
10. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครู
.39
ค่อนข้างต่ำ
มืออาชีพ (X5)
.41**
รวมเฉลี่ย
ปานกลาง
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง (X)

** P < .0
จากตาราง 15 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดยรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r=.41) ภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางทุกด้าน ได้แก่ ด้านมุ มมองและแนวโน้มของหลักสูตร (X1)
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง, ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน (X2) มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ค่อนข้างต่ำ, ด้านการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (X3) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง,
ด้านการประเมินการสอนของครู (X4) มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ำ , และด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความ
เป็ น ครู ม ื อ อาชี พ (X5) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น ในระดั บ ค่ อ นข้ า งต่ ำ โดยรวมภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห าร
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดลำปาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ในภาพรวมภาวะผู้นำทางวิชากา ร
ของผู้บริหาร 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดโปรแกรมสำหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษรองลงมา คือ ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ ด้านการประเมินการสอนของครู ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คื อ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของนักเรียน
2. การประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ในภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการประกั นคุณภาพการศึก ษา เป็นรายด้า น พบว่า การประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
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ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู ้นำทางวิ ชาการของผู้ บริ หาร สังกัดอาชีวศึก ษาจั งหวัดลำปางทุ ก ด้ า น
ได้แก่ ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ด้านการจัดโปรแกรม
สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด้านการประเมินการสอนของครู และด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเ ป็นครู
มืออาชีพ ในภาพรวมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางทุกด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการประกันคุณภาพการศึก ษา สังกัดอาชีวศึกษาจัง หวัด ลำปาง (r=.41) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01

อธิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ผู้วิจัยได้มปี ระเด็นสำคัญที่สามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ในภาพรวมภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีการสนับสนุน
ให้มีการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก ที่มีความต้องการพิ เศษเข้าเรียนทุกคน โดยดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์
ทั้งในและนอกหน่วยงาน อีกทั้งสนับสนุนให้มีการใช้งบประมาณรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ การบริการ
เพื่อช่วยเหลือกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558) ได้ศึกษา
หั ว ข้ อ ภาวะผู ้ น ํ า ทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ดจั น ทบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพืน ที ก ารศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 17 ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ภาวะผู ้ น ํ า ทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการจัดให้มีสิงเสริมสภาพการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการส่วนด้านการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาระดับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ในภาพรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีดา้ นครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอน
ให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่งสายงาน ครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการ
เรี ย นการสอนการบริห ารจั ดการชั ้น เรีย น และการพัฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิ ชาชีพ ซึ ่ ง เป็ น ไปตามแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 (2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3) การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา
ให้ ม ี ส มรรถนะ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ พั ฒ นากำลั ง คน
ด้านการอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มศี ักยภาพในการพัฒนา
กำลังคนด้านการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
และเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร กับการประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ในภาพรวมทุกด้าน ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง
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ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ภาะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีผลกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผล
มาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทักษะและการประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประกอบด้ ว ยการดู แ ล และแนะแนวผู ้ เรี ย นผู ้ เ รี ย นมี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ ผ ู ้ เรี ย นมี ส มรรถนะ ในการเป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยผล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) และการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25602579 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) การผลิต และพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศนั ้น มี ว ั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ผลิ ต และพัฒ นากำลั งคนอาชี วศึ กษาให้ ม ีส มรรถนะตรงกั บความต้ องการ
ของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดั บคุ ณวุ ฒ ิการศึก ษา และวิชาชีพ ของผู ้ เรี ยนอาชี วศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะทาง และเพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ดา้ นอาชีวศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหาร กับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ควรส่งเสริมให้มีการดูแล ควบคุม กำกับนิเทศ
ให้ครูปฏิบัตติ ามระเบียบ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างเคร่งครัด
1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ครูผู้สอน ให้มีการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการชัน้ เรียนที่มีคุณภาพ
1.4 ด้านการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นำทางวิชาการของผู ้บริหาร กับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
1.2 ควรมีการศึกษาแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ลำปาง
1.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงาน
วิชาการ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

-Proceedings-

467

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ
ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการ
วิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ดร.วัช ระ จตุพร อาจารย์วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
นายอำนวย เรือนสุข อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และนายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อ เป็นผู ้เชี ่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไข
ให้สมบูรณ์และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู สถานศึกษาภาครัฐในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้ คณะผู้บริหาร และคณะครู ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจ จนทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้ง
ปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอด
เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวที่สนับสนุน และคอยให้กำลังใจทุกเวลาที่เหนื่อย
ล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ท้ายนี้ผู้ศึกษาขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก
อันเป็นที่พึ่งให้ผู้ศึกษามีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้ศึกษา
ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษา จนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
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ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในสถานศึกษา เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
THE AUTHENTIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING THE
TEACHERS’ PERFORMANCE ACCORDING TO PROFESSIONAL STANDARDS OF THE
SCHOOLS IN CHIANGRAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3, MAE
FAH LUANG DISTRICT, CHIANGRAI PROVINCE
วรัชญ์ขวัญ ปัญวิยะ1* และ น้ำฝน กันมา2
Warachkwan Punwiya1* and Nanfon Kanma2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา 2) ผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่ายตามตารางของเครจซีและมอร์แกน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา จำนวน 217 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ของข้อคำถาม อยู่ระหว่าง 0.67 –
1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.963 สถิตใิ นการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์ ผลการ
ปฏิบัตงิ านของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตนและด้านการประมวลผลที่
สมดุล อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถพยากรณ์ ได้ร้อยละ 50.6 ซึ่งมีสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนน
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ดิบดังนี้ Y ′ = 1.734 + 0.306(X3) + 0.286(X4) และสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ Z ′ = 0.379(Z3)
+ 0.358(Z4)
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำที่แท้จริง, การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครู, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to study 1) the authentic leadership of school administrators 2)
teachers’ performance of the Schools 3) the relationship between the authentic leadership of school administrator
and teachers’ performance and 4) to create the equation for predicting the authentic leadership of school
administrators affecting the teachers' performance according to professional standards. The 217 samples were
selected by using finished table of Krejcie. The tools used in this research are 5 level of questionnaires with
questions’ IOC index of 0.67 – 1.00 and reliability index of 0.93. The statistic of data analysis consists of frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation, Pearson's coefficient analysis and the analysis step by step of
multiple regression to design the predicted equation.
The results of research finds that 1) the authentic leadership of school administrators that the overall
aspects was at the high level 2) The teachers’ performance of the schools that the overall aspects was at the high
level 3) the relationship between the authentic leadership of school administrator and teachers’ performance that
the overall aspects was high positive correlation and statistically significant at 0.01 level. and 4) 2 aspects of school
administrators’ authentic leadership are able to predict the teachers’ performance are Internalized moral
perspective and Balanced processing statistically significant at .01 level. This is able to predict the success at
50.6%. The predict equations are as follow: The Unstandardized Score form (equation) is Y ′ = 1.734 + 0.306(X3)
+ 0.286(X4) and the Standard Score form (equation) is Z ′ = 0.379(Z3) + 0.358(Z4)

Keywords: Authentic leadership, Teachers’ performance, administrators
บทนำ
ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการแข่งขันกันในทุก ๆ ด้าน ทำให้ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อความอยู่รอด และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งแรกที่
ต้องพัฒนา คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ศักยภาพ และทักษะ ซึ่งการศึกษาถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาคนให้มีศักยภาพ แต่ในปัจจุบันพบว่าการศึกษาของไทยอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องมาจากผลิตครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งในอดีตมีการเน้นพัฒนาคนแค่องค์ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรม
มากกว่าการจะพัฒนาที่แก่นแท้ของคน ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัย ทำให้การพัฒนาไม่ได้ผลเท่าที่ควร
(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2560, ออนไลน์) สิ่งที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คือการพัฒนาผู้บริหารศึกษา
เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้น ผู้นำต้องมีคุณภาพ มีความสามารถใน
การวางแผน ควบคุมดูแล บริหารจัดการต่าง ๆ มีความสามาถในการสร้างแรงจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ทำงานให้ลุล่วงตามเป้าหมาย (สุนทร โคตรบรรเทา, 2554, หน้า 14) ภาวะ
ผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากภาวะผู้นำเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผู้บริหารพึงจะมีใน
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การปกครองหรือ จู งใจผู้ ใต้ บั งคับบัญ ชาให้ ปฏิบั ต ิต ามด้ ว ยความเต็ม ใจและเต็ มความสามารถ ซึ ่ ง จะทำให้การ
ดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดไว้ ซึ่งแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่แท้จริงได้รับความสนใจมากขึ้น เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิผลและสามารถ
ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น สถานศึกษาควรต้องคำนึงถึงความสำคัญของภาวะผู้นำที่แท้จริ งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (ขวัญฤดี อาภานันท์ , 2559, หน้า 3) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การตระหนักตน ความ
โปร่งใสเชิงสัมพันธ์ การบวนการที่สมดุล และมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน โดยภาวะผู้นำที่แท้จริง จะช่วยสร้าง
บรรยากาศของการทำงานในสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการมองโลกในเชิงบวก และความยึดมั่นผูกพันของครูมากกว่าการ
เน้นวิชาการเพียงอย่างเดียว (ธีรภัทร กุโลภาส, 2556, หน้า 125) ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้นำในองค์กร
การศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้นำที่แท้จริง เพราะ ภาวะผู้นำที่แท้จริงจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
สร้างความมั่นใจ สร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาในตัวผู้นำ เพื่อให้บุคลากรทุ่มเทและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
(สันติ บูรณชาติ, 2558, หน้า 12)
นอกจากนี้การปฏิบัติงานของครูถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียน และยังส่งผลต่อคุณภาพของ
สถานศึกษาด้วย เนื่องจากครูผู้ สอนที่ ปฏิบัต ิหน้า ที ่สอนอย่า งเต็มความสามารถจะทำให้ผู ้ เรี ยนมีคุณ ภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาตั้งไว้ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ รวมถึงใช้เป็นหลักประกันแก่
ผู้เรียนและผู้ปกครองว่าสถานศึกษามีครูที่ปฏิบัตหิ น้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้จะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
สูงสุด ได้รับการพัฒนาที่ดที ี่สุดจากการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของครู (พรชัย ชนูนันท์, 2553, หน้า 2) ทั้งนี้ คุรุสภา
ในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพครูจึงได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัตงิ านครู เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 2. ด้านการจั ดการเรียนรู้ และ 3. ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 , 2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุ ด ซึ่งในปีการศึกษา
2562 พบว่าครูขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาหย่อนยานขาดความรับผิดชอบ
โดยผู้บังคับบัญชาไม่มีการลงโทษบุคลากรที่ทำผิด ยังมีการบริหารงานโดยใช้ระบบอุปถัมภ์ (สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2562, หน้า 63) ซึ่งการที่บุคลากรในสถานศึกษาเป็นเช่นนี้จ ะส่งผลให้การ
บริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เพราะการดำเนินงานของสถานศึกษานั้นนอกจาก
จะอาศัยความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารแล้ว บุคลากรในสถานศึกษายังถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย
จากความเป็นมาข้างต้นเห็ นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้นำในองค์กร ที่ มีผลต่อครู บุคลากร
นักเรียน รวมถึงบรรยากาศการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับภาวะผู้นำที่
แท้ จ ริ ง ของผู ้ บริห ารสถานศึก ษา เขตอำเภอแม่ฟ ้ าหลวง จั ง หวั ด เชีย งราย สั ง กั ด สำนั กงานเขต พื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เนื่องจากภาวะผู้นำที่แท้จริง เป็นสิ่งที่จำเป็นกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
และจะทำให้ครูมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อีกทัง้ ผู้บริหารยังสามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาความเป็นผู้นำที่แท้จริงของตนเองหรือนำ
ผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริงานบุคคลากร และครูยัง
สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาตนเองอีกด้วย

-Proceedings-

472

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา
2. ศึกษาผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษา
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษา
4. สร้ า งสมการพยากรณ์ภ าวะผู้ น ำที ่ แ ท้ จริ ง ของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาที ่ ม ี ผลต่ อ การปฏิ บั ต ิ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษา

สมมุติฐานการวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในสถานศึกษา อยู่ในระดับสูงในทางบวก
2. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาได้

กรอบแนวคิด
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณฑ์

ภาวะผู ้ น ำที ่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ประกอบด้วย
1. การตระหนักรู้ในตนเอง
2. ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์
3. มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน
4. การประมวลผลที่สมดุล

ผลการปฏิบัติงานของครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 27 แห่ง รวมทั้งหมด 217 คน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษา แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และค่า IOC ของข้อคำถามอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 นำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ (r) แบบเพี ย ร์ ส ั น (Pearson’s Product Moment Correlation) สั ม ประสิ ทธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ ค ู ณ (Multiple
correlation coefficients) และสร้างสมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Stepwise
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ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
ตาราง 1 แสดงภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านการตระหนักรูใ้ นตนเอง
2. ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์
3. ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน
4. ด้านการประมวลผลที่สมดุล
รวมเฉลี่ย

(n = 217)
(𝐱̅)

(S.D.)

3.83
4.03
4.05
3.94
3.96

0.88
0.81
0.85
0.86
0.79

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำที่แท้จริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.96, S.D. =
0.79) และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายใน
ตน อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.05, S.D. = 0.88) รองลงมา ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.03,
S.D. = 0.81) รองลงมา ด้านการประมวลผลที่สมดุล อยูใ่ นระดับมาก ( x̅ = 3.94, S.D. = 0.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการตระหนักรูใ้ นตนเอง อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.84, S.D. = 0.86) ตามลำดับ
2. ผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
ตาราง 2 แสดงผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มาตรฐานวิชาชีพการปฏิบัตงิ านของครู
1. ด้านการปฏิบัตหิ น้าที่ครู
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
รวมเฉลี่ย

(n = 217)

ระดับ

(𝐱̅)

(S.D.)

4.14
4.05
4.10

0.74
0.70
0.75

มาก
มาก
มาก

4.10

0.69

มาก
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จากตารางแสดงว่า ครู มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.10,
S.D. = 0.69) โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ
มาก ( x̅ = 4.14, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ระดับมาก ( x̅ = 4.10, S.D.
= 0.75) และด้ า นที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย น้ อ ยที ่ ส ุ ด คือ ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ อยู ่ ใ นระดั บมาก ( x̅ = 4.05, S.D. = 0.70)
ตามลำดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3
ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาวะผู้นำทีแ่ ท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัตงิ านตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ภาวะผู้นำที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (X)
1. ด้านการตระหนักรูใ้ น
ตนเอง (X1 )
2. ด้านความโปร่งใสเชิง
สัมพันธ์ (X2 )
3. ด้านมุมมองเชิงจริยธรรม
ภายในตน (X3 )
4. ด้านการประมวลผลที่
สมดุล (X4 )
รวม

ผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครู (Y)
ด้านความสัมพันธ์
ด้านการปฏิบัติ
ด้านการจัดการ
กับผู้ปกครองและ
หน้าที่ครู (Y1)
เรียนรู้ (Y2)
ชุมชน (Y3)
0.583**
0.548**
0.532**

รวม

0.591**

0.625**

0.635**

0.635**

0.673**

0.616**

0.646**

0.671**

0.687**

0.618**

0.648**

0.659**

0.684**

0.659**

0.668**

0.674**

0.710**

จากตารางพบว่า ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครูในโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = .71**) โดย
ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน มีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวกกับผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .671**) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการประมวลผล
ที่สมดุล มีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูด้านความสัมพันธ์กับ
ผู ้ ปกครองและชุ มชน อย่ า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 (r = .659**) และภาวะผู้ น ำที่ แท้ จริง ของผู ้ บริหาร
สถานศึกษาด้านการประมวลผลที่สมดุล มีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวกกับผลการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครูด้านการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = .648**)
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4. สมการพยากรณ์ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการปฏิบัตงิ านของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ในโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
ตาราง 4 แสดงสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตัวแปรพยากรณ์
ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน
ด้านการประมวลผลที่สมดุล
Constant= 1.734

R= .711

b
.306
.286

ß
.379
.358
R2= .506

t-value
4.074
3.849

p-value
.000
.000

F= 109.421**

จากตารางเห็นได้ว่า ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตนและด้านการประมวลผลที่สมดุล อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพได้
ร้อยละ 50.6 โดยนำค่าสัมประสิทธิ์มาเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y ′ = 1.734 + 0.306 (X3) + 0.286 (X4)
สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z ′ = 0.379 (Z3) + 0.358 (Z4)

สรุปผล
1. ภาวะผู้นำที่แท้จริง ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์
การประมวลผลที่สมดุล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การตระหนักรูใ้ นตนเอง ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมาก และด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ ด้านมุมมองเชิง
จริยธรรมภายในตน และด้านการประมวลผลที่สมดุล มีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิ ชาชี พ ของครู ทุ ก ด้ า น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่ ระดั บ .01 ส่ ว นภาวะผู ้ น ำที ่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษาด้านการตระหนักรู้ในตนเอง มีความสัมพันธ์กันปานกลางในทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
4. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตนและด้านการประมวลผล
ที่สมดุล สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษา เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง
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จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ร้อยละ 50.6 ซึ่งด้านมุมมองเชิง
จริยธรรมภายในตน เป็นด้านที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษามากที่สุด รองลง
คือ ด้านการประมวลผลที่สมดุล

อธิปรายผล
1. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการ
บริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของการศึกษานั้ น ผู้บริหารมีความจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำที่แท้จริง คือ
ต้องรู้จักตนเองรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มีการแสดงออกในความเป็นตัวเองด้วยความจริงใจ มีความยุติธรรม มี
ใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ มีการตัดสินใจอย่างรอบครอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน มีการปฏิบัติตนและ การ
ดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น โดยภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารจะ
นำพาให้ครูในสถานศึกษามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้ครูมีความพร้อมในการ
ปฏิ บั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องตนเองด้ ว ยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจตามความสามารถ และเต็ ม ตามศั ก ยภาพของตน ทำให้ เกิ ด
ประสิทธิผลในการทำงาน จะส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกศล ตามะทะ
(2554) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดตี ่อองค์การของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำ
ที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
2. ผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าครูใน
โรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มี
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงมีการปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ซึ่งถือเป็น
มาตรฐานที่ระบุแนวทางในการปฏิบัติงานของครูไว้อย่างชัดเจน ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
2556 ข้อ 6 ได้มีการกำหนดไว้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
หรือ มี ค ุ ณ วุ ฒ ิ อ ื่ น ที ่ ค ุ รุ ส ภารั บรอง โดยมี ม าตรฐานความรู ้ แ ละประสบการณ์ ว ิ ชาชี พ ซึ ่ ง มาตรฐานความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์วชิ าชีพเป็นมาตรฐานที่คุรุสภาใช้มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกครูเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ตาม
มาตรา 56 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 56 ได้มีการ
กำหนดไว้ว่าให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตัง้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี
ก่อนแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครู ซึ่งผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องเข้ารับการประเมิน
และต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2570 ได้กล่าวถึง การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้ โดย
การให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรชัย ชนูนันท์ (2553) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่าครูมีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพอยู่ในระดับมาก
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิ ชาชี พ ของครู ใ นสถานศึ ก ษา ในเขตอำเภอแม่ ฟ ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่าภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียน เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่แท้จริงเป็นผู้ที่มี
การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน มีความจริงใจแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้ บริหารเอง
ตลอดจนถึงการประพฤติปฏิบัติตนทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิต อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูในสถานศึกษาได้ ส่งผลให้ครูในสถานศึกษาเกิดความ
เชื่อมั่น ศรัทธาในตัวของผู้บริหาร กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจจากภายใน ทำให้มีกำลังใจการปฏิบัติงาน จึงปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจและเต็มกำลัง แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่มีความโปร่งใส ปฏิบัตติ นตามหลักคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้อ่ืน ซึ่ง
เป็นลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำที่แท้จริงจะทำให้ครูในสถานศึกษาเกิดความไว้วางใจ เสริมสร้างพลังอานาจทางจิตใจ
และครูในสถานศึกษารับรู้ถึงประสิทธิภาพของผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ ศรีอัครนนท์ (2558) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริง ทัศนคติในการทำงาน และพฤติกรรมในการทำงาน : บทบาทการเป็น
ตัวแปรสื่อของความไว้วางใจและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตใจ พบว่า ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารมีอิทธิพล
ในทางตรง ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้วางในในตัวของผู้บริหาร การเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตใจ และ
พฤติกรรมการทำงานในบทบาทหน้าที่ของคนในองค์กร
4. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตนและด้านการประมวลผลที่สมดุล เนื่องจาก ครูให้ความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นและเปิดใจรับฟังความคิ ด เห็น
กระทำการใดๆหรือตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้อง มีความเป็นกลาง ไม่ลำเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และมี
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของสุวมิ ล มธุรส (2561) กล่าวว่า ผู้นำที่มกี ารบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้
ความสามารถและความฉลาดทางสติ ปั ญ ญา ผู ้ บริ ห ารมี ค วามยุ ต ิ ธ รรม โปร่ ง ใส จะเป็ น ที ่ ย อมรั บนั บถื อ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และช่วยลดความขัดแย้งในองค์กร ก่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงาน
เป็นทีม และสอดคล้องกับคำกล่าวของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (2563) ว่า ผู้นำที่ดีต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีภาวะการตัดสินใจที่ดี มีความเป็นธรรม ยุติธรรม ไม่โอนเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ความสำคัญกับทุก
คนเท่าเทียมกัน ซึ่งการมีความยุติธรรมนี้มีส่วนทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ตามเกิดความ
ไว้วางใจ เชื่อถือ และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยให้ การปกครองและการทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้น
ทุกคนให้ความเคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา
1.1 ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ในการประเมินตนเองของผู้บริหารนอกจากผู้บริหารจะประเมินตนเอง
แล้ว ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีการประเมินตัวผู้บริหารด้วย เพื่อให้เกิดมุมที่แตกต่าง ซึ่งจะ
เป็นการส่งเสริมให้พัฒนาจุดเด่นให้ดขี นึ้ และปรับปรุงจุดอ่อนให้นอ้ ยลง
1.2 ด้านการประมวลผลที่สมดุล ผู้บริหารควรสำรวจตนเองถึงการวางตัวและความสัมพันธ์กับบุคลากร
แต่ละคน ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัตเิ พียงเพราะเห็นว่าแต่ละคนมีประโยชน์ต่อ
องค์กร
1.3 ด้านความโปร่งใสเชิง ผู้บริหารควรว่ากล่าวตักเตือนทุกคนเมื่อกระทำผิด โดยไม่เลื อกที่รักมักที่ชัง
ไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นพวกพ้องของตน โดยควรใช้ศาสตร์และศิลป์ มีการตักเตือนร่วมกับการชี้แนะและให้กำลังใจ
เพื่อให้กระทบต่อความสัมพันธ์ในการทำงานให้น้อยที่สุด
1.4 ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน ผู้บริหารควรมีความกล้าในการตัดสินใจ ไม่ลังเลในความคิด
โดยอาศัยข้อมูลอย่างรอบด้านและคิดวิเคราะห์อย่างรอบครอบ เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจผิดพลาด และให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้า และมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
2.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรมีนโยบายในการทำวิจัยในชั้นของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการ
อบรมพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีและสถิตใิ นการทำวิจัยให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
2.2 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วม ให้ผู้ปกครองได้พบปะสร้างความคุ้นเคยกับครู เพื่อง่ายและสะดวกต่อการติดต่อประสานระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง
2.3 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อย่าง
รอบด้าน มีการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุน้ ให้ครูมกี ารสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
3. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
สถานศึกษา ได้แก่ ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตนและด้านการประมวลผลที่สมดุล ดังนั้นผู้บริหารควรปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ครู ผู้บริหารควรส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน เห็นแก่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนให้
ครูใช้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ให้ได้ครูปฏิบัติตนตามความเชื่อของ ตนเองบนหลักของ
คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้ครูได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อให้ครูในสถานศึกษาเกิดความศรัทธา เชื่อ และเห็น คุณค่าในตนเอง ซึ่งจะทำให้ครูเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่เี กิด
จากการที่ตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติงานโดยใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มใจ
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เปรียบเทียบภาวะผู้นำในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา
3. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึก ษา เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. น้ำฝน กันมา ที่ได้สละเวลาให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เป็นงานวิจัยที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วจิ ัย
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร. กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมนตรีวิทยา และ ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบ ให้เป็น
เครื่องมือที่สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอำเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์สละ
เวลาในการให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ผู้ให้การสนับสนุน คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนบ้านเทอดไทยทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาให้โอกาสและสนับสนุนผู้วจิ ัยให้ได้รับการศึกษา
ครัง้ นี้
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สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
OPERATING CONDITIONS OF THE NATION STANDARD FOR EARLY CHILDHOOD CARE,
DEVELOPMENT AND EDUCATION THAILAND OF THE LOCAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION IN WANG-NUA DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
วิศรุฬห์ เทพสุรินทร์1* และ น้ำฝน กันมา2
Wisaroon Thepsurin1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีว้ ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนื อ จังหวัด
ลำปาง จำแนกตาม อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และวุฒกิ ารศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 138 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน วุฒิการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ
(check-list) ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งจำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ด้าน
คุณภาพของเด็กปฐมวัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ รองลงมา คือ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และ
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และมีการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ตามลำดับ
และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ความเห็นที่มี
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัตอิ ย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย
ในชีวิตประจำวัน รองลงมา คือ มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด และมีการเฝ้าระวัง
ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ และความคิดเห็น
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย และ 3) ด้าน
คุณภาพของเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ความเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก เด็กสามารถอดทน
รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ใหม่ได้สมวัยรองลงมา คือ เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย และเด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก
บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย ตามลำดับ และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ เด็กมีนำ้ หนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จําแนกตาม อายุ ประสบการณ์การทำงาน
และวุฒิการศึกษา ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน
มีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แตกต่างกันในด้านการบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตริ ะดับ 0.05 ส่วนในด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้
การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน 2) ผลการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบ จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน
มีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แตกต่างกันในทุก ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 และ 3) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แตกต่างกันในด้านการ
บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
คำสำคัญ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

Abstract
Objective of this research 1) to study the operating conditions according to the National Early Childhood
Development Institute standards. Of the local government organization In the area of Wang-Nuea District,
Lampang Province; 2) to compare the operating conditions according to the National Early Childhood Development
Center standard Of the local government organization In the area of Wang-Nuea District, Lampang Province,
classified by age, work experience And educational background The sample used in this study consisted of 138
people. The research tool was a questionnaire. The content was divided into 3 parts as follows: Part 1 asked about
the general condition of the respondents, ie age, work experience, educational background. Survey of items
(check-list), part 2, inquire about operating conditions according to the National Early Childhood Development
Center standards. Of the local government organization In the area of Wang-Nuea District, Lampang Province,
divided into 3 areas, which are classified into each area as follows: 1) Management of Early Childhood Development
Center 2) Teacher/Child Care Provider. And providing learning experiences 3) quality of early childhood The
questionnaire was a 5-level valuation scale. Part 3 was an open-ended questionnaire.
The results of the research found that 1) the overall management of early childhood development
centers was at a moderate level. When considering individually, it was found that the top 3 opinions were
the management of the indoor environment, equipment, equipment and appliances to be safe, suitable for use
and sufficient, followed by a space/experience corner. And learning in the classroom and outside the classroom
and the management of early childhood development in a systematic order and reviews with an average minimum
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is a management information system, 2) the teacher/child care provided. Care And experience learning and playing
to early childhood development as a whole is moderate. The top 3 opinions with average were organized activities
for children to take appropriate action in health care. Safety in daily life is followed by a physical examination.
Teeth and oral cavity, eyesight, ears are scheduled, and individual children's growth is monitored. The results
were continuously recorded according to the patterns and opinions, with the lowest average being a variety of
appropriate learning and play experiences areas/corners, and 3) the quality of the early childhood as a whole.
Moderate The top 3 average opinions: Children are patient, wait, self-control, restrain, act in agreement, take into
account the feelings of others, have tact, adapt well to new situations, followed by children have imagination. And
creativity The show's age and young children tell about the people, places and things natural environment around
the child's age, respectively, and the average minimum is a child's weight, age-appropriate and well
proportioned. With individual records
The results of comparative analysis of operating conditions according to the National Early Childhood
Development Center standards Of the local government organization In the area of Wang-Nuea District, Lampang
Province, classified by age, work experience. And educational background as follows: 1) The results of the
comparison analysis by age showed that the respondents of different ages had Operating conditions according to
the National Early Childhood Development Center standards differ in the management of early childhood
development facilities and the quality of early childhood development. In terms of teachers/child caregivers, they
were statistically significant at level 0.05. And provide learning and play experiences for early childhood
development No different 2) The results of the comparison. Classified by work experience It was found that the
respondents who have Different work experiences have operating conditions according to the National Early
Childhood Development Center standards. Different in all aspects with statistical significance level of 0.05,
and 3) the results of the comparative analysis. Classified by educational background It was found that the
respondents with different educational background had different operating conditions according to the National
Early Childhood Development Center standards in the management of early childhood development centers.
Statistically significant at level 0.05.
Keywords : Local Administrative Organization, Nation Standard For Early Childhood Care, Development And
Education Thailand

บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถา
เรื่อง การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส, 2545) ดังนั้น การที่จะดูคุณภาพการศึกษา จึงดูที่คุณภาพคนที่เป็นผลิตผลของการ
จัดการศึกษาแต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันที่สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่ อมล้ำและแตกต่างกันมาก
ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่ตัวป้อนคือนักเรียนที่รับเข้าเรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออื่น ๆ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ มาตรา 54
วรรคสอง กำหนดว่า “...รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้า
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มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ.ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถ
เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18 (1) กำหนดให้ การจัดการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้แก่ ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
ของสถาบันศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็ก หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
พระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16(9) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษาซึ่งคณะอนุกรรมการ
จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำหนด
แผนการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ถ่ายไปยัง เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ ตามความพร้อมและตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่กำหนด ในกฎกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยกำหนดระยะเวลาถ่ายโอน ในระยะที่ 1 ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนด แผนปฏิบัติการ
การกระจายอำนาจด้านการจัดการศึกษาให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดนโยบายปีการศึกษา 2544
ทุกโรงเรียนไม่เปิดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ให้ทุกโรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็ก วิชาการ งบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ และในปีงบประมาณ 2544 ได้เริ่มนโยบายการถ่ายโอนการศึกษาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ในสมัยนั้นได้รับประกาศงดรับเด็ก 3 ขวบ
เข้าเรียน ชั้นอนุบาลและประสานงานแจ้งกรมการปกครองสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทน
เฉพาะอนุบาล 3 ขวบ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนบุคลากรผู้สอนและสถานที่เรียนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการในโรงเรียนประถมศึกษาของ สปช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ซึ่งจากการดำเนินงาน
ของศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ที่ ผ่ านมาพบว่า บุ ค ลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่
มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษาและมีต ำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานไม่ตรงกับสายงาน ไม่ได้รับความรู้
เฉพาะทางที่จะช่วยให้การบริหารการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพจึงทำให้เกิดปัญหาด้านความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารงานวิชาการ ยังไม่มกี ารเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็กอย่างจริงจังรวมทั้งการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมแก่เด็กตามวัย ความจำกัดในเรื่องงบประมาณก็ยังส่งผล
กระทบถึ ง การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ การจั ด หาสื่ อ วั ส ดุ อุ ปกรณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องเด็ก
(องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย, 2562, หน้า 10) ประกอบกับเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ดำเนินการจัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
(ก.พ.ป.) โดยความร่วมมือของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ
ดังกล่าวและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และมีพัฒนาการทีเ่ หมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ นัน้
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังซ้าย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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พื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ต่อสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อที่จะ
ได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในองค์ก าร
บริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปใช้ในการวางแผน
การบริหารงาน ตลอดจนผลการศึกษาในครั้งนีจ้ ะเป็นข้อมูล และแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตาม อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และวุฒกิ ารศึกษา

กรอบแนวคิดและสมติฐาน
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
2. ประสบการณ์ในการทำงาน
3. วุฒกิ ารศึกษา

การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ด้านคือ
1. ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ จำแนกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 18 คน หัวหน้าส่วนราชการ 9 คน
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 135 คน ครู 45 คน นักวิชาการศึกษา 5 คน รวม 212 คน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2563)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครู นักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รวม 138 คน
โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (พิสนุ ฟองศรี, 2551, หน้า 109) โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ ตามสังกัด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยผู้ศึกษาได้ศึกษา
ตำรา เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน
วุฒกิ ารศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (check-list)

-Proceedings-

486
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน วิเคราะห์จากมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีข้อคำถาม จำนวน 75 ข้อ เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ
โดยกำหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยพิจารณาคะแนนตามแนวทาง
การสร้างเครื่องมือของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 73)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 3ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 138 คน ด้วยตัวเอง
3.2 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้ทั้งหมด จำนวน 138 ฉบับ มีความสมบูรณ์ จำนวน 138 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ในการจัดทำข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
4.2 กรอกรหัสแบบสอบถาม
4.3 กำหนดตัวแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูล
4.4 ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามดำเนินการ ดังนี้
4.4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage)
4.4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์
(Absolute Criteria) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 42–43) ซึ่งแบ่งค่าช่วงคะแนนเป็นช่วง ๆ โดยกำหนดตัวเลือกไว้ 5
ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยพิจารณาคะแนนตามแนวทางการสร้างเครื่องมือของ
ลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 73)
4.4.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเสนอแนะสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)
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5. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติที่ใช้ในการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามและวัตถุประสงค์
(Index of Item – Objective Congruence: IOC)
5.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้การหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
5.3 สถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4 สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่า (F-Test) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตาม อายุ ประสบการณ์ทำงาน และวุฒกิ ารศึกษา

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมและรายด้าน จำแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และวุฒกิ ารศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สามารถเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการ
บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย และด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวั ย ตามลำดับ เมื่อพิจารณเป็นรายด้านสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 20 ข้อ โดยความเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ รองลงมา
คือ จัดให้มีพนื้ ที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และมีการบริหารจัดการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ตามลำดับ และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยความเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 อันดับ
แรก มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัตอิ ย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
รองลงมา คือ มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด และมีการเฝ้าระวังติดตามการเจริญ
เติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่ อง ตามลำดับ และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ มีการจัดพื้นที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย
3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ โดยความเห็นที่มีค่าเฉลี่ ย 3 อันดับแรก เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ
ทำตามข้อตกลง คำนึ งถึงความรู้ สึ กของผู้อื่น มี ก าลเทศะ ปรั บตั วเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ สมวั ยรองลงมา คือ
เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย และเด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
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ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย ตามลำดับ และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เด็กมีน้ำหนักตัว
เหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จําแนกตาม อายุ ประสบการณ์การทำงาน
และวุฒกิ ารศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีอายุต่างกันมีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แตกต่างกันในด้านการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนในด้านครู/
ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสามารถสรุได้ ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แตกต่างจำนวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่ มีอายุ 30-40 ปี
กับ กลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี กลุ่มที่มีอายุ 30-40 ปี กับ กลุ่มที่มีอายุ 51-60 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 30-40 ปี กับ กลุ่มที่มี
อายุมากกว่า 60 ปี ทั้ง 3 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตริ ะดับ 0.05
1.2 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระหว่างทุกกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน
1.3 ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แตกต่างจำนวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 30-40 ปี กับกลุ่มที่มีอายุ 41-50
ปี กลุ่มที่มีอายุ 30-40 ปี กับ กลุ่มที่อายุ 51-60 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 51-60 ปี กับ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ทั้ง 3 คู่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถ
สรุปได้ ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์
ในการทำงาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 6-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
กับ กลุ่มทีป่ ระสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ทัง้ 2 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
2.2 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
แตกต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มี ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
6-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ทั้ง 2 คู่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
2.3 ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
กับกลุ่มที่มปี ระสบการณ์ในการทำงาน 6-10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แตกต่างกัน
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ในด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ ดังนี้
3.1 ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีวุฒกิ ารศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กับ กลุ่มที่มี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า กับ กลุ่มทีว่ ุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้ง 2 คู่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
3.2 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
วุฒกิ ารศึกษาแตกต่างกันมีสภาพการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน
3.3 ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีวุฒกิ ารศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า กับกลุ่มที่มีวุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมและรายด้าน จำแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และวุฒิการศึกษา มีประเด็นสำคัญที่จะนำมา
อภิปราย ดังต่อไปนี้
การศึกษาได้พบว่า ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกด้าน สามารถเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย และด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลำดับ เมื่อพิจารณเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ครูไม่ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องจัดเก็บจาก
ผู้เรียน และชุมชน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งไม่ได้สังกัดและอยู่ในกำกับดูแลจากหน่วยงานด้านการศึกษาโดยตรง
จึงอาจทำให้การบริหารจัดการข้อมูลยังไม่ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร ช้ือทัศนประสิทธิ (2559,
หน้า 86) กล่าวว่า ปัญหาการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี โดยรวม
และรายด้านอยู่ในนระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอันดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล จะเห็นได้ว่ามีผลต่อการบริหารงาน
โดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ข้อความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่
เหมาะสมอย่างหลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความพร้อมเรื่องสถานที่ ที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจมาจากหน่วยงานอื่น สถานที่มีความคับแคบ ไม่สามารถจัดให้มีพื้นที่ /มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
ให้หลากหลายได้ หากจะดำเนินการได้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดหาพืน้ ที่และจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสม มารศรี และจิตรดา ชิวดอน (2557) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
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ของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา รายด้านอาคารสถานที่
แวดล้อม และความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เด็ก
มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาด
การจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ครูไม่ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ
ที่ต้องจัดเก็บจากผู้เรียน และชุมชน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งไม่ได้สังกัดและอยู่ในกำกับดูแลจากหน่วยงานด้าน
การศึกษาโดยตรง จึงอาจทำให้การบริหารจัดการข้อมูลยังไม่ดีเท่าที่ควร ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ข้อที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร ช้ือทัศนประสิทธิ (2559, หน้า 86)
กล่าวว่า ปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในนระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอันดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งานงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล จะเห็นได้ว่ามีผลต่อการบริหารงานโดยรวมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จําแนกตาม อายุ ประสบการณ์การทำงาน
และวุฒกิ ารศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีอายุต่างกันมีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในด้านการบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแตกต่างกันจำนวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 30-40 ปี กับ กลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี กลุ่มที่มีอายุ
30-40 ปี กับ กลุ่มที่มีอายุ 51-60 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 30-40 ปี กับ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และในด้านคุณภาพ
ของเด็กปฐมวัยแตกต่างจำนวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่ มที่มีอายุ 30-40 ปี กับกลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี กลุ่มที่มีอายุ 30-40 ปี
กับ กลุ่มที่อายุ 51-60 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 51-60 ปี กับ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ
0.05 ส่วนในด้านครู /ผู้ ดู แลเด็ก ให้การดู แล และจัดประสบการณ์ก ารเรี ยนรู้แ ละการเล่น เพื่อพัฒ นาเด็ กปฐมวั ย
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและ
ดูแลสุขภาพของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสารของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดีของเด็ก และการส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้
ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไปของเด็ก โดยทั่วไปสามารถส่งเสริมให้เด็กได้รับได้ทุกที่ ทุกเวลาจากผู้ปกครอง ครู
โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ตามวิถีชีวิตประจำวัน เช่น วัด สื่อออนไลน์ สนามเด็กเล่น และการเล่นกับเด็กวัย
เดียวกันหรือต่างวัยกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ มัณฑนา หริกจันทร์ (2551, หน้า 96) ที่พบว่า ผู้บริหารและ
ผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ แตกต่างกันในทุกด้าน ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 2 คู่
ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 6-10 ปี และกลุ่มที่มี
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ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์
ในการทำงาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 6-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
กับกลุ่มที่ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี และด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 6-10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประสบการณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ ความคิด มุมมองต่ อการ
ดำเนินงาน การพัฒนางาน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทร์ศรีวรรณ
สมบรม (2555, หน้า 55) ที่พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสระบุรี
โดยภาพรวมและแต่ละงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง (2557, หน้า 363-364)
ที่พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ กปฐมวัยแห่งชาติ ในด้าน
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแตกต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่ากับกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ากับ
กลุ่มที่วุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และในด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แตกต่างกันจำนวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีวุฒิ
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ากับกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่วุฒิการศึกษาสูงกว่า ได้รับการพัฒนาตนเองทางความรู้ หลักการ แนวคิด
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และในด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การบริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสติปัญญา การเรียนรู้และสร้างสรรค์ ด้านภาษา และการสื่อสาร ด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความ
เป็นพลเมืองดี เหมาะสมตามวัย ซึ่งต้องใช้ความรู้ที่สำคัญเฉพาะด้าน สอดคล้องกับ วิเลขา ปรีชา (2561) ที่ได้ศึกษา
พบว่า การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการดำเนินงานที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนด้านด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกกลุ่มวุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านครู/ผู้ดูแล
เด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพของเด็ก การส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสารของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดีของเด็ก และการส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
ของเด็ก โดยทั่วไปสามารถส่งเสริมให้เด็กได้รับได้ทุกที่ ทุกเวลาจากผู้ปกครอง ครู โดยใช้ส่อื และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้
ตามวิถีชีวิตประจำวัน เช่น วัด สื่อออนไลน์ สนามเด็กเล่น และการเล่นกับเด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัยกัน สอดคล้องกับ
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กนกอร อุณาพรหม (2553, หน้า 102) พบว่า การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการ ผู้ดูแลเด็กและประธานคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางพบว่า ผลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน หน่วยงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรเร่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้สามารถดำเนินการ มีผลเป็นไปตามมาตราฐาน
ในภาพรวมที่สูงขึ้น
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
ประสบการณ์ และความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัตงิ านมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำของบริหารกับประสิทธิภาพการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้ศึกษาตระหนักถึง ความตัง้ ใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 3 และนายสมคิด สืบแจ้ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 3 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ รวมถึงขอขอบพระคุณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทีใ่ ห้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการศึกษา จนสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้
ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่
บิดา มารดา และผู้มี พระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว
และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป
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การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพะเยา เขต 2
A STUDY OF ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF FOREIGN LANGUAGE
DEPARTMENT IN CHIANGKHAM SCHOOL CLUSTER 2 UNDER THE PHAYAO
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
วีณา ทิมคล้าย1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Weena Timklay1* and Sunthon Khlaium2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
เชียงคำ 2 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและครูผู้สอน
ในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 จำนวน 144 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจคำตอบ และแบบ
ปลายเปิด และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ F-test ใน
ประสบการณ์ เมื่อพบความแตกต่างกันทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 โดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยระดับมากที่สุดคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนำ
หลักสูตรไปใช้ และน้อยที่สุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
จำแนกตามประสบการณ์ และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ที่มีประสบการณ์
5-10 ปี และผู้มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่วนด้านหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้
ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกัน
ปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนเชียงคำ 2 ที่พบมากที่สุด คือ ภาระงานของครูมีมาก จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ
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Abstract
The purposes of this study were to study the academic affairs administration of foreign language
department in Chiangkham School cluster 2 under the Phayao primary educational service area office 2 and to
compare the academic affairs administration of foreign language department in Chiangkham School cluster 2 under
the Phayao primary educational service area office 2 classified by educational background, status and working
experience and. The samples were 1 4 4 including the school administrators, heads of English department and
teachers. The statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test
and One Way ANOVA. If the differences were found, the Scheffe’s Method would be brought into account to
compare them.
The independent study found that the state of academic affairs administration of foreign language
department in Chiangkham School cluster 2 under the Phayao primary educational service area office 2 totally of
sides was at the high level. The results were respectively shown from the highest to the lowest as follows; learning
management, secondary media application and development, measurement and evaluation, then curriculum and
curriculum application and finally educational supervision. The comparative results of the academic affairs
administration of foreign language department in Chiangkham School cluster 2 under the Phayao primary
educational service area office 2 classified by educational background and status shown that curriculum and
curriculum application, learning management, media application and development, measure and evaluation and
educational supervision was not different in all sides. When considering each aspect, it was found that the level
of working experience between 5 – 10 years and over 10 years was different. On the other hand, curriculum
and curriculum application, media application and development, measurement and evaluation and educational
supervision was not different. The main problems and the suggestions of academic affairs administration of foreign
language department in Chiangkham School cluster 2 is over workloads of teachers, they cannot teach effectively
Keywords : Academic affairs administration, Foreign language department, Chiangkham School cluster 2

บทนำ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ว่า ผู้ที่มุ่งหวังความดี
และความเจริญความมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามี 3 ส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้
ปฏิบัตกิ าร และความรูค้ ิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง การศึกษานั้นเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ การที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ไปสู่ความสำเร็จนั้น
จึงต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ครบทุกด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นผู้นำในการก้าวไปสู่หนทาง
การปฏิรปู การศึกษาและเป็นผู้นำไปสู่เป้าหมายหลักทางการศึกษา รวมถึงการดำเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ที่จะต้องอาศัยการบริหารงานในสถานศึกษา การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวง มาตรา 5 และ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ทั้งหมด 4 ฝ่าย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับการบริหารงานด้านวิชาการเป็นหลัก เนื่องจากงานฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ใน
การจัดทำหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผล นิเทศ กำกับติดตามให้ทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กำหนด
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งปัจจุบันภาษา ต่างประเทศเข้ามามีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และสามารถนำภาษาต่างประเทศมาใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ โรงเรียนยังคงประสบ
ปัญหาของการบริหารงานด้านวิชาการ เช่นโรงเรียนในกลุ่มชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2 กำลังเผชิญกับปัญหาด้านการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และปรับหลักสูตรให้เ ข้ากับบริบทสถานศึกษา
ของตนเอง การจัดการมอบหมายหน้าที่ของครูผู้สอนไม่ตรงตามประสบการณ์ ครูยังไม่สามารถบูรณาการสอนกับสื่อ
การสอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้ รวมถึงยังไม่มกี ารวัดผลและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย
ตามกรอบการบริหารงานวิชาการของการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ขอบข่ายของการบริหารงานด้าน
วิชาการมี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งเป็นการจัดทำเขียนโครงสร้างหลักสูตรให้เข้ากับ
ยุคสมัย พร้อมพัฒนาให้เข้ากับบริบทของสถานการณ์นั้น ๆ อีกด้วย 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนจะดีขึ้นหรือแย่ลง ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการออกแบบการเรียนการสอนทั้งนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การออกแบบการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้มากที่สุด 3) ด้านการพัฒนาสื่ อ
และการนำเอาไปใช้ เมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ก็ต้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
4) ด้านการวัดผลและประเมินผล เมื่อมีการเรียนรู้ ต้องมีการวัดผลและประเมินผลเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน
และ 5) ด้านการนิเทศการศึกษา มีการนิเทศเพื่อ กำกับ ติดตามผลการพัฒนา การนำหลักทั้ง 5 ด้าน เข้ามาใช้ในการ
บริหารงานด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น ส่งผลให้สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศ และ
เป็นการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย
ปัจจุบันสถานศึกษามีการแข่งขันทางด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกันมากขึ้น เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา
และเพื่อพัฒนาด้านการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านงานวิชาการ ประกอบไปด้วยรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมถึงโรงเรียนในกลุ่มเชียงคำ 2 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทั้ง 18 โรงเรียน กำลังประสบปัญหา ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งผลสำรวจพบว่า ในปี
การศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
38.87 และมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 32.61 ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งค่าเฉลี่ยต่ำลงถึง 6.26 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2562, สื่อออนไลน์)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้พัฒนา
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน
แบบยั่งยืน ตามกรอบการบริหารงานวิชาการของการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2550
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา สถานภาพ
และประสบการณ์

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.1 ปริญญาตรี

ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงาน

1.2 ปริญญาโท

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทั้งหมด

1.3 ปริญญาเอก

5 ด้าน

2. สถานภาพ

1. ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้

1.1 ข้าราชการครู

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.2 ครูอัตราจ้าง

3. ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้

3. ประสบการณ์
1.1 น้อยกว่า 5 ปี

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
5. ด้านการนิเทศการศึกษา

1.2 5-10 ปี

สมติฐานการวิจัย

1.3 การบริ
10 ปี ขึน้ หไป
ารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์
มีความแตกต่างกัน ในด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา
สื่อ และการนำเอาไปใช้ ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการนิเทศการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มโรงเรียน
เชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีทั้งหมด 18 โรงเรียน จำนวน 18 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีทั้งหมด 18 โรงเรียน จำนวน
18 คน ครูกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีทั้งหมด 18 โรงเรียน
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จำนวน 196 คน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 232 คน
ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากประชาการโดยการเปรียบเทียบจากตารางสัดส่วนสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95
ได้กลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน
18 คน และครูจำนวน 108 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ จำนวน 144 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้การบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่ม
โรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัย ดังนี้
แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และครู ลักษณะเป็นแบบตรวจคำตอบ (Check List) และแบบปลายเปิด (Open End) มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน
ประสบการณ์ ลักษณะเป็นแบบตรวจคำตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียน
เชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ แทน 5 ความหมาย คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด โดยแยกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 3) ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล 5) ด้านการนิเทศการศึกษา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียน
เชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยติดต่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครูของโรงเรียนในสังกัด
3.2 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3.3 ผู้วิจัยนำแบบวัดที่ได้รับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการบริหารงาน
วิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพะเยา เขต 2 ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลคำตอบ (Checklist) และแบบปลายเปิด (Open Ended) โดยการแจกแจงความถี่ของ
คำตอบของแต่ละข้อคำถามเพื่อหาค่าร้อยละ
4.2 วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องการบริหาร
งานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับของลิเคิร์ท
(Likert Scale)
4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มโรงเรียน
เชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตาม ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และ
ประสบการณ์ โดยการทดสอบค่า t (t-test) และค่าเอฟ (F-test)
4.4 วิเคราะห์ปญ
ั หาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า ภาพรวมของการบริหาร
งานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา จำนวน 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 2 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏผล ดังนี้
1.1 ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการประมวลผลและนำไปผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร และนำหลักสูตร
ไปใช้ในสถานการณ์จริง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
เนื้อหาของหลักสูตร และสภาพท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ มีการวางแผนการดำเนินให้บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ครูผู้สอนมีการรวบรวมองค์ความรู้ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ อยู่ ในระดับมาก รองลงมาคือ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ครูผู้สอนมีการใช้ส่ือ
การเรียนการสอนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการผลิต และพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการศึกษา อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และสามารถกระตุ้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนได้ อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีการเลือกใช้ส่ือที่ ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อ เสริม
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ความพร้อมทางด้านภาษา อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สื่อการเรียนการสอนง่ายแก่การเข้าใจ และส่งเสริมความคิด
เชิงบวกหรือความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ มีกระบวนการการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสอนอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการกำหนดเกณฑ์เครื่องมือวัดผลให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีความเข้าใจในด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ
มีการจัดหาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ทั้งตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรู้ และหน่วย
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ มีกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ มีการปรับปรุงพัฒนา ให้งาน ต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ มีปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู อยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนการนิเทศ รวมถึงการให้เกียรติ
และจริงใจต่อกัน อยู่ในระดับปานกลาง
2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา
สถานภาพ และประสบการณ์ สามารถสรุปผลของการวิจัย ดังนี้
2.1 จากผลการเปรียบเทียบทางการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามระดับ
การศึกษาในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ุกด้าน
2.2 จากผลการเปรียบเทียบทางการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และด้าน
การพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยข้าราชการครูมคี วามคิดเห็นด้าน
หลักสูตรและการนำไปใช้ รวมถึงการพัฒนาสื่อและการนำไปใช้ แตกต่างกับอัตราจ้าง
2.3 จากผลการเปรียบเทียบทางการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า ด้านหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาสื่อ
และการนำเอาไปใช้ ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการนิเทศการศึกษา ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจรณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการนิเทศการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
2.3.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามประสบการณ์ ผลการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ
2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ 10 ปี
ขึน้ ไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
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เชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05
2.3.2 ด้านการวัดผลและประเมินผล จำแนกตามประสบการณ์ ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
รายคู่ของการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในด้านการวัดผลและประเมินผล จำแนกตามประสบการณ์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ
2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2.3.3 ด้านการนิเทศการศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่
ของการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในด้านการนิเทศการศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ 10 ปีข้นึ ไป มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
เชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประเด็นการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
เชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร และสภาพท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน มีการวางแผนการดำเนินให้บรรลุตามเป้าหมาย และการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร และนำ
หลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงมีการประมวลผลและนำไปผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับ
บริบทปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรชนก รวมสันเทียะ (2558) โดยศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนมีการรวบรวมองค์ความรู้ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอน
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
รวมถึงครูผู้สอนมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาดา ผูกสุวรรณ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาล
แหลมฉบัง 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระ
และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
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1.3 ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียน
มีการผลิต และพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการศึกษา การใช้ส่อื การเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ และสามารถกระตุ้นความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนได้ ครูผู้สอนมีการเลือกใช้ส่ือที่ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านภาษา มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ง่ายแก่การเข้าใจ และส่งเสริมความคิดเชิ งบวก
หรือความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้ รวมถึงมีกระบวนการการจัดหาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสอนอย่างเป็นระบบ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ เหลวกุล (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนมีการ
กำหนดเกณฑ์เครื่องมือวัดผลให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน ครูผู้สอนมีความเข้าใจในด้านการวัดผลและประเมินผล และ
มีการจัดหาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ทั้งตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรู้ และหน่วย
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ วงษาลาภ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
ในโรงเรียนโสตศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาคกลาง สังกัดสำนักบริหารงานด้านการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนมีกระบวนการ
นิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงพัฒนาให้งานต่าง ๆ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และครู ผู้บริหาร นอกจากนั้นแล้วครูในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนการนิเทศ รวมถึงการให้เกียรติ
และจริงใจต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนกร พรมวังขวา (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา
สถานภาพ และประสบการณ์
2.1 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และครูผู้สอน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา สีเงิน
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.2 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และครูผู้สอน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเวช แง่พรหม (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.3 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และครูผู้สอน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่างก็ตระหนักถึงความสำคั ญของการบริหารงานวิชาการที่พัฒนาสื่อ
และการนำเอาไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 65 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2545) ให้มีมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.4 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
ครูผู้สอน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นด้านการ
วัดผลและประเมินผลเพื่อปรับปรุงความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิช
ปิยรัตนพันธ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดศูน ย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2.5 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอน
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
และป้องกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด มานะคิด, สุวรรณา โชติสุกานต์
และอรสา จรูญธรรม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริหารและครูทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี ความคิดเห็น
แตกต่างกัน
2.6 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร
และการนำหลักสูตรไปใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากข้าราชการครูบางท่านมีส่วนร่วม
ในการออกแบบหลั กสูต ร และนำหลั กสูตรมาใช้ ตามสภาพจริ งมากกว่าอัตราจ้ าง ซึ่ ง สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ
นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูที่มีตำแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
2.7 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทุกตำแหน่งงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขษมสร โข่งศรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูที่มีตำแหน่งงานต่งกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
2.8 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า สื่อที่ใช้เพื่อการศึกษามีอย่างหลากหลาย จึงมีความคิดเห็นด้านการพัฒนาสื่อ
และการนำเอาไปใช้แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี ไตรยราช (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย
พบว่า ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามตำแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .01
2.9 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า มีการวัดผล และประเมินผล อย่างเป็นระบบ และตามสภาพจริง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดารินทร์ โคษา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายอำเภอวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดและประเมินผล การประเมินผลแต่ละรายวิชาควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง
จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกรายงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูพัฒนา เครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
2.10 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ทุกตำแหน่งเห็นตรงกันว่า มีกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนา
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน์ ภูคงคา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
2.11 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ต่างก็ตระหนักถึงความสําคัญต่อหลักสูตร และ
การนำหลักสูตรไปใช้ รวมถึงประมวลผลและนำไปผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชริ นทร์ ปะนามะเก, ศิริศักดิ์ จันฤๅไชย และธัชชัย จิตรนันท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นในทุก ๆ ด้านไม่แตกต่างกัน
2.12 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และผู้มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเพราะว่า ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า มีการรวบรวมองค์ความรู้ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตย์ธิดา จันดาสงค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการ บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01
2.13 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์ การทำงาน พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนั ยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ต่างก็ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยา จุลละมณฑล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหา
และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเมืองฉะเชิงเทรา 1 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นในด้านการพัฒนาสื่อ
และการนำเอาไปใช้ไม่แตกต่างกัน
2.14 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป มีการจัดหาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ทั้งตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ และมีการกำหนด
เกณฑ์เครื่องมือวัดผลให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญดา ยงยศยิ่ง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นด้านการวัดผลและประเมินผลแตกต่างกัน
2.15 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ และครูผู้สอนจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึน้ ไปมีประสบการณ์ มีปฏิสัมพันธ์ทางการ
นิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครู
วิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีระดับการปฏิบัตงิ านด้านการบริหารวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ด้านหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้
1.1.1 ควรมีการวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร ซึ่งต้องกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1.1.2 ควรมีการจัดเนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของชุมชนใน
ส่วนของการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร
1.1.3 ควรหาข้อสรุป และแก้ไขข้อที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงควรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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1.2.1 ควรมีการการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจน
1.2.2 ควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
1.2.3 ควรมีการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสม
1.2.4 ควรมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.3 ด้านการพัฒนาสื่อ และการนำเอาไปใช้
1.3.1 ควรพัฒนาสื่อให้เข้ากับบริบทในปัจจุบัน ทันสมัย
1.3.2 ควรมีการนำสื่อที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล
1.4.1 ควรมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เที่ยงตรง
1.4.2 ควรสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผล
1.4.3 ควรนำเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลไปใช้กับผู้เรียนตามสภาพจริง
1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา
1.5.1 ควรมีการวางแผน และดำเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ
1.5.2 ควรพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา
1.5.3 ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำเร็จ
ได้ด้วยความกรุณายิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งจนวิจั ยฉบับนี้สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษา นายพิทักษ์ ศรชัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และนางปณิธี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปิ น
วิทยาคม ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ สมาชิกทุกคนในครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ
ตลอดมาจนทำให้การศึกษาครั้งนีส้ ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีมากจากวิจัยฉบับนี้ ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOL
UNDER MING MUANG GROUP, PHRAE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1
ศราวุฒิ จินดา1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Sarawut Chinda1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1 2) เพื่อการ
เปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่าง ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 106 คน โดยแบ่งเป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 10 คน บุคคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี 10 คน และครูผู้สอนทั่วไป 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบแบบ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปยังค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแล้วพบว่าด้านการนำ (Leading) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านการจัดองค์การ (Organizing) รองลงมาคือ ด้านการควบคุม (Controlling) และด้านการวางแผน (Planning) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่มีความ
แตกต่างกัน และประสบการณ์ในการทำงาน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
คำสำคัญ: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract
The object of this research were 1) to study Information Technology Management in Basic Education
School under Ming Muang Group, Phrae Primary Educational Service Area 1 2) to compare the management of
information technology in schools, Ming Muang group, muang, Phrae, Primary Educational Service Area 1 classified
by education level, working experience. The example of this research are 11 of the school directors, 11 technology
administrator, 106 general teachers. The equipment that use this research is the questionnaire that division into
5 levels, the statistic that use for data analysis are percentage, average value, standard deviation, t-test and
analysis of variance. : ANOVA The research results showed that 1) the management of the information technology
in school, Mingmuang group, Muang, Phrae, Primary Educational Service Area 1 is at the high level. When we
considered each side part and sort them from the highest average : Leading is the highest average next is the
organizing and controlling the last is planning which has the minimal average. 2) The result of the comparing of
the management of the information technology in school, Ming Muang group, Muang, Phrae, Primary Educational
Service Area 1 divided by education background which there aren’t the different and working experience has
the different from each other significant.
Keywords: Information Technology Management, Basic Education School

บทนำ
ปัจจุบันนีเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่สามารถทวีพลังอำนาจ ด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้บริโภคในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริหาร การเมืองการปกครอง แม้ในวง
การศึกษาเองก็มีการนำเทคโนโลยีมา ใช้ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และเป็นตัวผลักดันทำให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและธุรกิจตามมาอย่างมากมาย เช่น
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนที่ เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคลื่อนที่และอื่น ๆ จนเกิดผลกระทบอย่างมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากสามารถเปลี่ยนสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลกอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจากเดิมที่โลกของเราเคยแยกกันอยู่มาก่อน กลับถูกทำให้เชื่อมต่อกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 69 รัฐพึง
จัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา
และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติในมิติด้านการจัดการศึกษา
ก็เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม ความสามารถและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คือ องค์ความรูด้ ้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายด้าน
เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละท้องถิ่น
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 18)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
(สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) หมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กำหนดให้รัฐต้องจัด
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ช่องทางและสื่อโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา และต้องจัดให้มโี ครงสร้าง
และหน่วยงาน เฉพาะเพื่อมารับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดทั้งประชาชนให้มขี ีดความสามารถในการผลิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ในยุค
สังคมข่าวสารเพื่อการแสวงหาความรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะของการศึกษาตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจะเป็น
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การศึกษาตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความจำเป็นและความสนใจของปัจเจก
บุคคล โดยการศึกษาและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 494
วันที่ 24 กันยายน 2560 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)]
หรือ สรอ. เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ แนวทางการใช้ประโยชน์
Big Data ของทุกหน่วยงานจัดทำเป็นภาพรวม และแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ภายใน 3 เดือนหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาระบบ
สารสนเทศพืน้ ฐานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศจะต้องมีคุณภาพมีความเที่ยงตรงตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน เรียกใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อเวลา โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนแนวนโยบาย
ของรัฐบาล และการใช้ประโยชน์ในด้านต่างข้อมูลต่าง ๆ (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่
การปฏิบัตใิ ห้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม คือ นโยบายที่เป็นจุดเน้นแนว
ทางการดำเนินงาน (จุดเน้นเชิงนโยบาย) โดยจุดเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560–2579) 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยเน้น
และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสำหรับคนทุกช่วงวัย
รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ เช่น การพัฒนาระบบช่วยเหลือกลาง
การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการบูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คือ การบูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น การบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจำตัวประชาชน การพัฒนา
ฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน และบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่จัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการได้จัดตัง้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลของการกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาโดยการประสาน
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากทุกหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จากประเด็นข้างต้นนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสเทศของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแพร่ เขต 1 และสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 เกี่ยวกับ การวางแผน (Panning)
การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) การควบคุม (Controlling) และขอเสนอแนวการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใน
การทำงาน

กรอบแนวคิดและสมติฐาน
ตัวแปรต้น

1. วุฒกิ ารศึกษา
2. ประสบการณ์ทำงาน

ตัวแปรตาม
กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การวางแผน (Plan)
2. การจัดองค์การ (Organize)
3. การนำ (Lead)
4. การควบคุม (Control)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต1 ผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินการวิจัยและนำเสนอตามลำดับ
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต1 จำนวน11 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 11 คน
บุคคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี จำนวน 11 คน และครูผู้สอน จำนวน 102 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 124 คน
1.2 กลุ่ มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้ บริหารและครูผู้ สอนของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 124 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 106 คน
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจยั
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2.2 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม
2.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึน้ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกต้องด้าน เนื้อหา
โครงสร้างและภาษา ให้ได้ขอ้ คาถามที่ครอบคลุมแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
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2.4 นำแบบสอบถามที่ได้รับคำแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.5 นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.5 ขึน้ ไป ไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถาม ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา
ได้ค่า โดยค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.6-1.00
2.6 ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย พิจารณาอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
2.7 นำแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายช่อแฮ นาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่
เขต 1 จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคำนวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84
2.8 จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
มิ่งเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
3.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 106 คน ด้วยตัวเอง
3.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ผู้วจิ ัยส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 106 ฉบับ ได้รับคืนมาจากบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 105 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.9
3.4 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตติ ่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ (Percentage)
4.2 แบบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่าย
มิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่ เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำมาประเมิน แปลความหมายข้อมูล การแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยได้กำหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ย และการแปลความหมาย
4.3 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance: ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
จะทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
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ผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. จากผลสำรวจสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจำนวน 105 คน จำแนกตามลักษณะ
ที่ศึกษา ดังนี้
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ
50.50 รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี จำนวน 100 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 95.20 รอลงมาคือ มี ประสบการณ์ในการทำงานน้อ ยกว่า 5-10 ปี จำนวน 3 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.90
รองลงมาคือ และน้อยที่สุดคือ มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90
ตามลำดับ
2. ระดับปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ตาราง 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
โดยภาพรวม

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การนำ (Leading)
4. การควบคุม (Controlling)
รวมเฉลี่ย

n = 105
x̅

S.D.

3.94

0.43

3.97

0.34

3.99

0.41

3.95

0.43

3.96

0.66

ระดับ

ลำดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
1
3

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า
โดยภาพรวม มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
โดยด้านการนำ (Leading) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการควบคุม (Controlling) อยู่ในระดับมากส่วนด้านการวางแผน (Planning) มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด อยู่ในระดับมาก
3. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
จำแนกตาม วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ดังนี้
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3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ตาราง 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม
วุฒิการศึกษา
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การนำ (Leading)
4. การควบคุม (Controlling)
เฉลี่ยรวม

ปริญญาตรี
(n = 52)
S.D.
x̅
3.92
0.64
3.93
0.63
3.94
0.65
3.95
0.65
3.93
0.64

ปริญญาโท
(n = 53)
S.D.
x̅
3.96
0.65
4.02
0.62
4.04
0.61
3.96
0.62
3.99
0.62

t

Sig (2tailed)

0.462
1.240
1.296
0.125
0.780

0.645
0.218
0.198
0.901
1.962

จากผลการเปรียบเทียบระดับปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา เปรียบเทียบทุกด้าน คือ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการนำ
(Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) โดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า มีระดับปฏิบัตกิ ารไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม ประสบการณ์การทำงาน (F- test)
ตาราง 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน (F- test)
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งความ
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แปรปรวน
1. การวางแผน (Planning)
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. การจัดองค์การ (Organizing)
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.40
19.13
19.53
0.99
15.37
16.37
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df
2
102
104
2
102
104

MS

F

Sig.

0.20
0.19

1.07

0.347

0.50
0.15

3.29

0.041*
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ตาราง 3 (ต่อ)
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งความ
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แปรปรวน
3. การนำ (Leading)
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. การควบคุม (Controlling)
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.94
16.28
17.22
1.05
17.89
18.94
0.84
13.42
14.26

df
2
102
104
2
102
104
2
102
104

MS

F

Sig.

0.47
0.16

2.94

0.057

0.53
0.175

3.01

0.054

0.42
0.132

3.19

0.045*

จากผลเปรียบเทียบระดับปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณ์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 ด้าน และความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ด้านการจัดองค์การ (Organizing) มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 จากนั้นนำไปเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ในภาพรวมประสบการณ์ทำงาน
ต่ำกว่า 5 ปี ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ประสบการณ์ทำงาน 5–10 ปี พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
1. การวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สั งกัด
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปราย
ผลเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 จากการศึกษาด้านการวางแผน (Planning) ในภาพรวมมีการวางแผน (Planning) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยี มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแผนกลยุทธ์ เป็น
สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภิสราพร สุธาทิพย์ยะรัตน์
(2548) กล่าวว่า การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ของการจัดการหน้าที่แรก ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง กับการกำหนดทิศทาง
(Direction) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์ (Objective) ตลอดจนกรอบความคิด (Framework)
แนวทางและวิธีปฏิบัติ (Procedure) เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งความซับซ้อนและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจใน
การวางแผนอย่าง มีประสิทธิภาพ และ รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549, หน้า 97) กล่าวว่า การวางแผน (Planning)
เป็นหน้าที่แรกซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบแนวคิด กระบวนการ ตลอดจนประสานงานใน

-Proceedings-

517
กิจกรรมต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัย ปาริชาติ คงคาชัย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผล การจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้ บริ หารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน มี ก ารดำเนินการด้านการวางแผนอยู่ ในระดับมาก และงานวิจัยของ
ศักดิ์ชริน อาจหาญ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน ขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่ า
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน การวางแผนการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก
1.2 จากการศึกษาด้านการจัดองค์การ (Organizing) ในภาพรวมมีการจัดองค์การ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่สำคัญและ
จำเป็นอย่างมากต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญธรรม มาดี (2560) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก
1.3 จากการศึกษาด้านการนำ (Leading) ในภาพรวมมีดา้ นการนำ อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยี มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทำงานการใน
ด้านไอซีทีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการทำงานในทีมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ โดยองค์และคณะ
บุคคล สอดคล้องกับ บุปผชาติ ทัพหิกรณ์ (2549) การบริหารจัดการสถานศึกษา การใช้ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม
การทำงานแบบมีส่วนร่วมและการตัดสินใจโดยองค์และคณะบุคคล สอดคล้องกับ รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพันธ์ (2549)
การสั่งการและจูงใจให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์สูงสุดขององค์กร
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละออ จันทร์ชุม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก
1.4 จากการศึกษาด้านการควบคุม (Controlling) ในภาพรวมด้านการควบคุม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยี มีขั้นตอนการนิเทศติดตามและ
การประเมินผลการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ ศุภิสราพร สุธาทิพย์
ยะรัตน์ (2548) กล่าวว่า เป็นกระบวนการในการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ขั้นตอนการติดตาม การตรวจสอบ
ประเมิน และแก้ไข ให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือปรับปรุงแผนเละการคำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ข้อจำกัดของเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมจริง
2. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่าย
มิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ทำงาน ดังนี้
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2.1 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสำคัญ เป็นเพราะรูปแบบของ
การบริหารในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมทำให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยี มองภาพรวมของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสอดคล้องกับสอดคล้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการได้กล่าวถึงมิตคิ วามต้องการด้านการบริการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการขอรับบริการ
ของหน่วยงานอื่น ผู้เรียน รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอน การเรียนรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและในภาพรวมของประเทศ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, สื่อออนไลน์)
2.2 จากผลแสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
เครือข่ายมิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตาม ประสบการณ์การทำงาน
(F- test)
เมื่อเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เป็นเพราะการนำการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้โดยให้ความสำคัญกับการมีส่ว นร่วมทำให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี มองภาพรวมของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)
ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามความต้องการของผู้ใช้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและส่งเสริมจาก
ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน
รวมทั้งทีมงานพัฒนาระบบต้องมีประสบการณ์ เข้าใจในกระบวนการเหล่านั้น พร้อมกับรายละเอียดความต้องการใน
แต่ละขัน้ ตอนเป็นอย่างดี เพื่อให้แต่ละคนได้รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน
พัฒนาราบรื่นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 ด้าน และความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน
ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ด้านการจัดองค์การ (Organizing) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ดังนั้น
จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe’) ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ประสบการณ์ทำงาน 5–10 ปี แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารเทคโนโลยีในสถานศึกษา นอกจากนี้การจัดทำ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนจะต้องใช้
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน สอดคล้องกับ ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว (2549) ที่กล่าวไว้ว่า การใช้
ประสบการณ์ในการกำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบงานด้านไอซีทีเป็นสิ่งสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็น อย่างสูงในความกรุณา
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ที่กรุณาให้คำปรึกษา
คำแนะนำ ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความหวังดีเสมอมา จนทำให้การศึกษาในครัง้ นี้เสร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่านที่ให้ความรู้อันทรงคุณค่า
แก่ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.พิชญา ดีมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายดิเรก ฉันทา ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัด
ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวย
ความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการ
บริหารการศึกษาที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจ จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ไปด้วยดี
หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีคุณค่าและประโยชน์ต่อวงการศึกษา คุณค่าและ ประโยชน์เหล่านัน้ ขอมอบ
เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอน และประสิทธ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย
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การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
SCHOOL ADMINISTRATION ACCORDING TO SCHOOL’S SUFFICIENCY EDUCATION
POLICY OF MAE MOE DISTRICT LAMPANG PROVINCE UNDER THE PRIMARY
EDUCATION SERVICE AREA OFFICE, LAMPANG DISTRICT 1
ศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Sasiporn Suwannarat1* and Sunthorn Khlaium2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงในอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตาม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามตำแหน่ง
ใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เทียบขนาดของประชากรที่ 260 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 155 คน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และใช้วเิ คราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว โดยมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียง โดยรวมและในแต่ละด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา 2) จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1 ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงโดยรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน
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นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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2 School of Education University of Phayao, Phayao 56000
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ทุกด้านไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาพอเพียง

Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the School Administration According to School’s Sufficiency
Education Policy of Mae Moe District Lampang Province under the Primary Education Service Area Office, Lampang
District 1, and 2) to compare options towards the School Administration According to School’s Sufficiency Education
Policy of Mae Moe District Lampang Province under the Primary Education Service Area Office, Lampang District 1.
The classified by Position, Educational Background, and Work Experience with the sample of School Administrators
and Teachers to School’s Sufficiency Education Policy of Mae Moe District Lampang Province under the Primary
Education Service Area Office, Lampang District 1 from 17 schools using ready-made Krecie and Morgan's tables
to compare the size of the population at 260 people obtained a total sample of 155 people. A check point questionnaire
with 5 rating scale of characteristics was as a tool to collect data and the statistics used were frequency, percentage,
mean, standard division (S.D.), and analysis for comparison using value testing of T-test, F-test (ANOVA) by
statistical significance at .05 level.
The research results revealed that: 1) the School Administration According to School’s Sufficiency Education
Policy as perceived by samples of research was overall at a high level; Education Program and Management,
Development of Leaning Activity, and Human Resource Development of School. 2) The comparison result of the
School Administrators and Teachers to School Administration According to School’s Sufficiency Education Policy in
different positions were overall no different and as for individual aspects were no difference. Differences in Education
Background were overall no difference in opinion to School Administration According to School’s Sufficiency
Education Policy, and it was overall no difference. Differences of Work Experience in opinion to School Administration
According to the School’s Sufficiency Education Policy were overall no different.
Keywords: School Administration, School Sufficiency
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บทนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ให้แก่ประชาชนในทุกระดับ
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งยึด
หลักการพึ่งตนเอง ความพอมี พอกิน พอใช้ การรู้จักประมาณตนหรือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ พระองค์ทรงเตือนสติไม่ให้ประมาทและมีความรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องตามหลักวิชาและความมีคุณธรรม หลักการเหล่านี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ เป็นการมองโลก
เชิงระบบที่มีการปฏิสัมพันธ์และเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืนของการพัฒนา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563, ออนไลน์) ด้วยคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
จึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนของประเทศ ได้มุ่งเน้นความสำคัญกับการพั ฒนาคน ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรีย นการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรีย น และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ
เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนัก
และฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อ่ืนอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษามีขอบข่าย 4 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดกระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคี
เครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกว่า “สถานศึกษาพอเพียง”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
สถานศึกษาใน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดไว้ใน
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตระหนักถึง
คุณค่าของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับบริบทของสังคม
จึงได้ดำเนินตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัตใิ ห้เกิดความเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมสถานศึกษาใน
สังกัดแต่ละแห่งเน้นการดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน ในส่วนของสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสู่
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สถานศึกษาเพื่อเป็นการตอบสนองตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อตอบสนองแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษา และได้มีการดำเนินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1,
2562, ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาลำปาง เขต 1 มีการส่งเสริมให้
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ และเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่าสถานศึกษา
ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยังขาดสถานศึกษาต้นแบบในการเผยแพร่ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาดการศึกษาการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง และสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ตาม
นโยบายสถานศึกษาพอเพียงในสถานศึกษาจากบริบทข้างต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยมีขอบข่ายจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการทำงาน

สมมุติฐานการวิจัย
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในขอบข่ายการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาจำแนกตาม
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. ตำแหน่งงาน
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครู
2. วุฒกิ ารศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 ปริญญาโท
2.3 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การทำงาน
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
3.2 6–10 ปี
3.3 11–15 ปี
3.4 16 ปีขนึ้ ไป

การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง
ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของสถานศึกษาในอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน จำแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา 85 คน ครู 166 คน รวมประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ จำนวน 251 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยผู้วิจัยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ของสถานศึกษาใน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1 โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เทียบขนาดของประชากรที่ 260 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิน้ 155 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ตามตำแหน่ง แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 51 คน และครู จำนวน 104 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ได้แก่ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีจำนวน 50 ข้อ คือ
มีการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงในขอบข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน 15 ข้อ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน จำนวน 13 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 15 ข้อ และด้านการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา จำนวน 7 ข้อ ตามวิธีของ Likert (Likert, 1967 อ้างอิงใน รุ่งนภา มหาเกตุ, 2554, หน้า 79-80)
3. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงใน
ขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
3.2 นำข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษามากำหนดกรอบแนวคิ ด ของการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บจุ ด ประสงค์ แ ละสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการศึกษาแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา เสนอแนะ
และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
3.3 นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อว่า มีความสอดคล้องหรือไม่
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)
โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า จากแบบสอบถามทั้งหมด 50 ข้อ ทุกข้อ
มีค่า IOC = 1.00 ซึ่งมีความตรงของเนื้อหา นำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย พิจารณาอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
3.4 นำแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นโดยนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับตัวอย่าง จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับด้วยวิธีการของครอนบาค
(Cronbach) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ และนำไปดำเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยดำเนินการส่ง
แบบสอบถาม จำนวน 155 ฉบับ ด้วยการส่ง Google form ให้กับผู้บริหาร และครู ของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ผ่านระบบ e-office เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
และขออนุญาตเก็บข้อมูล
3.6 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผู้บริหาร และครู ของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 17 โรงเรียน ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ได้รับกลับคืนมาจำนวน 155 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลใน
แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงในอำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 121)
4.3 วิเคราะห์ เปรีย บเที ยบความคิด เห็ นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู กับข้อมู ลทั่วไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ทีม่ ตี ่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัด
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ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)
4.4 วิเคราะห์ เปรีย บเที ยบความคิด เห็ นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู กับข้อมูลทั่วไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ทีม่ ตี ่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน โดยการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ผู้วิจัยจะดำเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1 ในภาพรวมรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู
ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน
การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียงของสถานศึกษา
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

n = 155
x̅
3.78
3.61
3.67
3.63
3.68

S.D.
0.66
0.71
0.66
0.66
0.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 1 ในภาพรวมมีการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.68) เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับ
ความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
(x̅ = 3.78) ระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (x̅ = 3.67) ระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้าน
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (x̅ = 3.63) ระดับมาก และน้อยที่สุดได้แก่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน (x̅ = 3.61) ระดับมาก
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
จำแนกตามตำแหน่ง ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง
(n = 155)
การบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
เฉลี่ยรวม

ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
S.D.
x̅
3.75 0.49
3.56 0.60
3.63 0.48
3.61 0.57
3.64 0.48

ครูผู้สอน
S.D.
x̅
3.80 0.54
3.63 0.58
3.69 0.55
3.63 0.58
3.69 0.52

t

Sig.

-0.50
-0.74
-0.60
-0.22
-0.56

0.62
0.46
0.55
0.83
0.58

จากตาราง 2 พบว่า ตำแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ปรากฏดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
(n = 155)
การบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
เฉลี่ยรวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
S.D.
S.D.
x̅
x̅
3.79 0.51 3.77 0.54
3.45 0.57 3.54 0.58
3.70 0.52 3.62 0.53
3.66 0.57 3.56 0.58
3.70 0.50 3.62 0.52

t

Sig.

0.34
1.16
1.02
1.08
0.99

0.74
0.25
0.31
0.28
0.33

จากตาราง 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มี วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
จำแนกประสบการณ์ในการทำงาน ปรากฏดังตาราง 4
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
(n = 155)
การบริหารสถานศึกษา
ตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง
ของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

ต่ำกว่า 5 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน
5–10 ปี
11–15 ปี

6 ปี ขึ้นไป

F

Sig.

3.74 0.52

0.14

0.94

0.57 3.63 0.61 3.55 0.50 3.60 0.61

0.11

0.95

0.54

0.19

0.90

3.60 0.60 3.66 0.57 3.67 0.53 3.54 0.59

0.27

0.85

3.67 0.52 3.69 0.53 3.67 0.45 3.67 0.51

0.09

0.97

x̅

S.D.

x̅

S.D.

x̅

S.D.

3.77 0.49 3.82 0.59 3.78 0.47
3.61

3.70 0.55 3.56 0.56 3.67

0.41

x̅

3.61

S.D.

จากตาราง 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในภาพรวม
มีการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า
การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็นการบริหาร
สถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอน
2. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2.1 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
โดยภาพรวมจำแนกตามตำแหน่ง พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
โดยภาพรวมจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
โดยภาพรวมประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่สำคัญและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง
ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียงทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ด้านการบริหาร
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จัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาและนำมาบูรณาการ
ในแผนปฏิบัตงิ านประจำปีของสถานศึกษา และมีการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา
มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มีการนำผลการติดตามมาพัฒนา มีแผนงานด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จรัสศรี โพธิ์เหมือน (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก
1.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง โดยสถานศึกษามีหลักสูตร
และหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงตามความเหมาะสม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดทำ จัดหาสื่อ มีการใช้สื่อ
และเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และ
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง และมีการนิเทศติดตาม นำผลการนิเทศ
ติดตามมาปรับปรุงพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ยังมีการวิเคราะห์ และวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกี่จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวรัช ศิริอำมาต (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยู่ระดับมากที่สุด แต่ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนธิชา วงวิภาค (2559)
ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถม
ศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า 1) ปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
1.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพี ยง โดยมีแผนงาน โครงการ ส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน มีกจิ กรรมแนะแนว ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้
สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี กาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ที่การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม หลัก
คำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สถานศึกษาและผู้เรียนได้มี
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ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาสถานศึกษาชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยสถานศึกษาให้
ความสำคัญ และมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการนำผลการประเมิน ติดตามมาพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรินทร์ คำมาปัน (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพ
การบริหารสถานศึกษาพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก
1.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง โดยมีแผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้
บุคลากรแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยการให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวติ และปฏิบัตหิ น้าที่ มีการสนับสนุน
ให้มีการขยายผลการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม พัฒนาบุคลากร และนำผล
การติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาดา สุขสวาง (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า 1) การบริหาร
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
จำแนกตาม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน
จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่า ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ในการทำงาน ต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชามญฐ์ แซ่จัน และสุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (2561) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง
โดยโรงเรียนมีการปฏิบัติระดับมากในด้านการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผลลัพธ์และความสำเร็จ
และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และพบว่า ครูที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนครูที่มีอายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประเด็นที่ควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินการมากขึ้น คือ
การนำผลการประเมินผล ติดตามมาพัฒนาแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนัน้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการติดตามผล และมีการดำเนินการ
ให้นำผลการประเมินผล ติดตามมาพัฒนาแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่ควรส่งเสริมให้ สถานศึกษามีการดำเนินการ
มากขึน้ คือ การวิเคราะห์ และวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น สถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมให้
ครูผู้สอนทำการการวิเคราะห์ และวิจัยผู้เรียน และติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
ลงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนสามารถปฏิบัตไิ ด้จริง
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเด็นที่ควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินการมากขึ้น คือ
สถานศึกษามีการติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสถานศึกษามีการนำผลการประเมินผล ติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมให้ครูผู้สอนการติดตามผลการ
จัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการดำเนินการ
ติดตามผล และมีการนำผลการประเมินผล ติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียนมากยิ่งขึน้
1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ประเด็นที่ควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินการมากขึ้น
คือ สถานศึกษามีการนำผลการประเมินผล ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้ สถานศึกษาควรมีการกำกับ ติดตามให้ครูผู้สอนดำเนินการประเมินผล และให้นำ
ผลการประเมินผล ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาวิเคราะห์ผล และทำการปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกับการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง ในอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารที่ส่งผลกับ การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา
พอเพียง ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาพอเพียง
ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
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กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้ น คว้า ด้ ว ยตั ว เองครั้ ง นี้ สำเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยผู้ ศึก ษาได้ รั บความอนุ เคราะห์ เ ป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจำวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่เฟือง นายคฑาวุธ
แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
คณะครูโรงเรียนในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขออุทิศแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทุก ๆ ท่าน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
THE STUDY OF STATE AND PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF
PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT IN NAN
PROVINCE UNDER THE NATIONAL OFFICE OF BUDDHISM
นพดล สมทรัพย์1* และ โสภา อำนวยรัตน์2
Noppadon Somsub1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จำแนกตามตำแหน่งในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จำนวน 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 รูป/คน ใช้วธิ ีการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น
แล้วนำมากำหนดสัดส่วนตามขนาดของกลุ่ มประชากรในโรงเรียน และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง 1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
น่าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน อยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุดทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จำแนกตามตำแหน่งในการปฏิบัตงิ านและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: สภาพและปัญหา, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
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Abstract
This research aims 1) to study the state and problems academic administration of Phrapariyattidhamma
school in General education division Nan province under the Office of National Buddhism 2) to study Compare
opinions on the condition and problems of academic administration of Phra Pariyatidhamma school in General
education division Nan province under the Office of National Buddhism. Classified by operational position and
operational experience of Phrapariyattidhamma School in General education division, Nan province. Consists of
16 schools, 144 persons in total. The method for estimating the sample size is from Krejcie and Morgan's tables
Random by the stratified sampling, then determine the proportion by the size of the population group in the school
and performed the purposive sampling. The research instruments used in this research was a 5-level estimation
questionnaire, the index of congruence was 1.00 and the reliability was 0.83. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation. F-test.
The results of the research were as follows: 1) the Condition of Academic Administration of Phrapariyattidhamma
School in General education division, Nan province was at the highest level. When considering each aspect, it is
at a highest level in every aspect. The problem of academic administration of Phrapariyattidhamma School in
General education division, Nan province were at a lowest level. When considering in each aspect, were at a
lowest level in all aspects. 2) The comparison of the states and problems of Academic Administration of
Phrapariyattidhamma School in General education division, Nan province, Classified by operational position and
operational experience overall and each aspect were not different.
Keywords : States and problems, Academic Administration, Phrapariyattidhamma School

บทนำ
การศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชาและทุกรูปแบบ เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ
ทำให้คนมีอาชีพ การงานและมีพฤติกรรมอันเป็นคุณประโยชนต่อสังคม เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประเทศที่ขาดการพัฒนา
หรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีผลเนื่องมาจากประชาชนขาดการศึกษาที่ ถูกต้อง ตรงกันข้ามกับ
ประเทศที่มีประชาชนไดรับการศึกษาอย่างถูกต้อง การพัฒนาประเทศจะไดผลดี เพราะประชาชนมีรายได สร้างผลผลิต
ภายในประเทศ สังคมพัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น
การศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาชาติ ซึ่งจะช่วยให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลี่อมล้ำ
ในสังคมในระยะยาว การศึกษาไทยมีประวัตกิ ารพัฒนามาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการเรียนการสอน
ในประเทศไทยและได้รับการปฏิรูปอยู่หลายครั้งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด ซึ่งคำกล่าวที่ว่า
“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” เป็นคำกล่าวที่ช้ใี ห้เห็นว่าการศึกษานัน้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศ
เพราะคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนทรัพยากรในด้านอื่น ๆ ของชาติ หากประเทศใดประชาชน
มีความรูสูง มีความฉลาดทั้งด้านปัญญา อารมณ์ และจิตสำนึกเพื่อสังคม มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญามากพอที่จะ
ช่ ว ยกั น แกไขปั ญหาทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมือ ง ย่ อ มส่ ง ผลให้ ประเทศนั้ น มี ความเจริ ญตามไปด้วย
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, หน้า 1)
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กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่ว ยงานที่มีอำนาจหน้าที่จัดและส่งเสริมการจั ดการศึกษาของชาติ
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาล
มุ่งจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลื อกไป
พร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
ได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
จึงได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม และทิศทางการขับเคลื่อนงานด้าน
การศึกษาในอนาคต (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561, หน้า 1-7)
การศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นการศึกษา
ที่รัฐกำหนดขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยให้เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคู กันไป ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ หรือ 2 ช่วงชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน, 2560, หน้า 7-12)
การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างรากฐานอันมั่นคงต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา
เพราะการที่พระภิกษุสามเณรไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ทรงภูมิธรรมและผู้นำทาง
ปัญญาของประชากรอย่างแท้จริง ดังนั้นการจัดการศึกษาให้แกพระภิกษุสามเณรของไทย จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บวชเรียนได้ฝึกหัด กายวาจาให้เรียบร้อย อบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ และอบรมปัญญาให้รู้ แจ้งตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและจัดให้มีการศึกษาบาลีเพื่อเป็นความรู ในการค้นคว้าและการดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาไดพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไดรับ
การยอมรับและมีบทบาทมากขึ้น โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษามีส่วนในการตอบสนองนโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชนให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ ทัดเทียมกัน ตามแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาการศึกษา (สำนักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561, หนา 7-11)
จากรายงานนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า การบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ไม่ตรงประเด็นไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขาดความแน่นอน ขาด
กระบวนทัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
คุณสมบัติ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน,
2560 หน้า 4-9)
ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการบริหารงานวิชาการ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหาร
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งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามตำแหน่งในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ าน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1. ตำแหน่งในการปฏิบัตงิ าน
1.1 ผู้บริหาร
1.2 ครูผู้สอน
1.3 เจ้าหน้าที่
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
2.1 น้อยกว่า 1 ปี
2.2 1-10 ปี
2.3 11-20 ปี
2.4 20 ปี ขึน้ ไป

ตัวแปรตาม
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
8 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
6. ด้านการนิเทศการศึกษา
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา
8. ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สมติฐานการวิจัย
1. ตำแหน่งในการปฏิบัตงิ านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน มีความแตกต่างกัน
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน มีความแตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดน่าน จำนวน 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 16 รูป ครูผู้สอน จำนวน 173 รูป/คน และ
เจ้าหน้าที่ 40 รูป/คน รวมทั้งสิน้ จำนวน 229 รูป/คน ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 608–609) เทียบขนาดประชากรที่ 230 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 144 รูป/คน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 16 รูป ครูผู้สอน จำนวน 101 รูป/คน และเจ้าหน้าที่ 27 รูป/คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วนำมากำหนดสัดส่วนตามขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละโรงเรียน
และทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน
และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการ 8 ด้าน
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scales) จากผลการวิเคราะห์ข้อคำถามได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ (IOC: Index of Item Objective Congruence) 1.00 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 30 รูป/คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990,
pp. 202-203) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามจำนวน 144 ชุด และได้กลับคืนมา
144 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
3.2 วิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (F-test) ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 และหากพบความแตกต่างทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’)

-Proceedings-

542

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สภาพการบริหารงานวิชาการ

n=144

x̅
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4.58
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4.51
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 4.53
ผลการเรียน
4. ด้ า นการวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน 4.53
สถานศึกษา
5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
4.51
6. ด้านการนิเทศการศึกษา
4.53
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4.51
และมาตรฐานการศึกษา
8. ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.52
รวม
4.53

S.D.
0.45
0.47
0.42

ระดับสภาพการ
บริหาร
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.40

มากที่สุด

0.48
0.38
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.40
0.22

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.53, S.D.=0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (x̅=4.58, S.D.=0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการวัดผล
ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (x̅=4.53, S.D.=0.42) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา (x̅=4.53, S.D.=0.40) และด้านการนิเทศการศึกษา (x̅=4.53, S.D.=0.38) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (x̅=4.51, S.D.=0.47) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (x̅=4.51,
S.D.=0.47) และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (x̅=4.51, S.D.=0.48)
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
2. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ

n=144

x̅
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.41
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.48
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 1.46
ผลการเรียน
4. ด้ า นการวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน 1.48
สถานศึกษา
5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.46
6. ด้านการนิเทศการศึกษา
1.46
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1.48
และมาตรฐานการศึกษา
8. ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.47
รวม
1.46

S.D.
0.45
0.47
0.42

ระดับปัญหา
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

0.48

น้อยที่สุด

0.40
0.38
0.48

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

0.40
0.22

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

จากตาราง 2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
มีปัญหาการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด (x̅=1.46, S.D.=0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (x̅=1.41, S.D.=0.45) อยู่ในระดับต่ำที่สุด สูงขึ้นมา คือ ด้านการวัดผล
ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (x̅=1.46, S.D.=0.42) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(x̅=1.46, S.D.=0.40) และด้านการนิเทศการศึกษา (x̅=1.46, S.D.=0.38) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ (x̅=1.48, S.D.=0.47) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (x̅=1.48,
S.D.=0.48) และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (x̅=1.48, S.D.=0.48)
อยู่ในระดับน้อยที่สดุ ทุกด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามตำแหน่งในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ในปฏิบัตงิ าน
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามตำแหน่ง
ในการปฏิบัตงิ าน
ความแปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

0.012

2

0.006

ภายในกลุ่ม

6.914
6.926

141

0.049

รวม

F
0.125

sig
0.882

143

จากตาราง 3 พบว่า ตำแหน่งในการปฏิบัตงิ านต่างกันมีสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบัตงิ าน
ความแปรปรวน

SS

ระหว่างกลุ่ม

MS

F

sig

0.302

df
3

0.101

2.129

0.09

ภายในกลุ่ม

6.624

140

0.047

รวม

6.926

143

จากตาราง 4 พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมี สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
พบว่า มีสภาพบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
2. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
พบว่า มีปัญหาบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา สูงขึน้ มา คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุดทุกด้าน
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3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดน่าน พบว่า
3.1 ตำแหน่งในการปฏิบัตงิ านต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดน่าน
1.1 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในภาพรวม สภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรนาท มีศลิ ป์ (2558, หน้า 84) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มีสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการโดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทำ มีการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาก่อนใช้งานจริง มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ
ของสถานศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อกำหนดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีการวางแผนการนำหลักสูตร หรือแผนการจัดการเรียนการสอนไปใช้และประเมินผลร่วมกัน จัดการเรียนการสอน
ที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มโนรา
อามาตย์ทัศน์ (2561, หน้า 96) ครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อ สภาพการบริหารวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้าน การพัฒนากระบวนการศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.91 ในระดับมากที่สุด
1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในภาพรวมปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความตระหนักในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วิลาวัลย์
โชติจำรัส (2559, หน้า 80) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาอันดับสูงสุด คือ ควรมีการศึกษา
วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นการ
วางแผนกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาการจัดทำ โครงสร้าง
หลักสูตรและสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนมีการวางแผนการ
นำหลักสูตร และแผนประสบการณ์หรือแผนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ มีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้าน
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การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับ อาอิด๊ะ เจ๊ะแว (2558, หน้า
121) ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและด้าน
การวัดผลและประเมินผลมีการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านสื่อเทคโนโลยี
การเรียนการสอนมีการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย
2. ผลเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
2.1 ตำแหน่งในการปฏิบัตงิ านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา วิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ านแต่ละระดับ จะมีอำนาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ แตกต่างกันตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนิตย์ สุวรรณไตรย์
(2558, หน้า 104) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ เมื่อจำแนกตามตำแหน่งที่ไม่ต่างกันมีการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานไม่ต่างกัน มีการบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05
2.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ สภาพแลปัญหาวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้ที่มีประสบการณ์สูง จะมีความรู้ ความชำนาญ มากกว่าผู้ที่
มีประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ อริยธนพล (2559, หน้า 175) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
สภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลวิจัย
พบว่า ผลการเปรียบเทียบด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างตำแหน่ง
ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่าง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาสภาพและปัญหาการวิชาการของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมขี ้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของของสถานศึกษาโรงเรียนควรมีการวางแผนการนำหลักสูตร และแผน
ประสบการณ์หรือแผนการจัดการเรียนการสอนไปใช้และประเมินผลร่วมกัน
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนควรมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์
และการแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงและการปฏิบัตจิ ริง
1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือ
การวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน และทันสมัยอยู่เสมอ
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2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์ ที่ได้
กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี
ตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา
ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้สมบูรณ์ และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหาร และครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจัดส่งคืนให้แก่ผู้วจิ ัย
ท้ายนีผ้ ู้วิจัยขออำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก อันเป็นที่พ่ึงให้มี
สติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยขอให้เป็นกตเวทิตาแด่ บิดา มารดา ครอบครัวของผู้ศึกษา ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ
และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนสามารถทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาว
จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE DIGITAL ERA IN NGAO
DISTRICT LAMPANG PROVINCE UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATION
SERVICE LAMPANG AREA 1
อนุพนธ์ คำหล้า1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Anuphon Komlha1* and Suothorn Klai-um2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาอำเภองาวจั ง หวั ด ลํ า ปาง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 1 2)เพื่ อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาว จังหวัดลําปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่ม 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนอำเภองาว
จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน
154 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.967 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test ใช้วเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทำการทดสอบรายคู่ โดย
ใช้วธิ ีของ เซฟเฟ่
จากผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่ม 8 กลุ่มสาระเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาวจังหวัดลําปาง โดยภาพรวม มีคุณลักษณะอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับต่อไปนี้ ด้านคุณลักษณะแห่งจิตจริยธรรม ด้านคุณลักษณะแห่งจิตจิตเคารพ
ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์ ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์ และด้านคุณลักษณะแห่งจิตชำนาญการ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่ม 8 กลุ่มสาระ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาว จังหวัดลําปาง จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน 2 ด้าน และไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน ด้านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ด้านคุณลักษณะแห่ง
จิตสังเคราะห์ และด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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ผลเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ ่ ม 8 กลุ ่ ม สาระ จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์
ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์ และ ด้านคุณลักษณะแห่งจิตจริยธรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05
คำสำคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา, ยุคดิจิทัล

Abstract
The objectives of the research were 1) to study school administrators’ characteristics in digital era in
Ngao district, Lampang province under the Office of Primary Education Service Lampang Area 1, 2) to compare
characteristics of school administrators in the digital era of school administrators in Ngao district, Lampang province
under the Office of Primary Education Service Lampang Area 1 education background and experiences of the
participants. The research samples were the school administrators and the heads of 8 departments of schools in
Ngao district, Lampang Province under the Office of Lampang Primary Educational Service Area 1, consisting of
20 schools, a total of 154 people. The study instruments were questionnaires with 5 rating scale, The index of
item objective congruence is 0.67-1.00 and the reliablility is 0.967. The statistics employed for data analysis were
the percentaer, mean, standard deviation, t-test and F-test, one way ANOVA, and Scheffe’s method for pairwise comparison.
The research findings were as follows:
1. regarding the analysis of school administrators and the heads of 8 departments opinions on the
characteristics of the digital era school administrators of the school administrators in Ngao district, Lampang
province, the overall characteristics were at a high level in all aspects, the ethical mind attribute was ranked the
highest, followed by the respectful mind, the synthesizing mind, and the creating mind. The disciplined mind was
in the lowest rank.
2. from the results of school administrators and the heads of 8 departments opinions comparative
analysis and opinions about the characteristics of school administrators in the digital era of the school administrators
of the Ngao district education institutions Lampang province classified by educational background, it was found
that there was no significant differ in overall. But when conducting a side by side comparison, it was found that 2
attributes- the synthesizing mind and the creating mind statistically significant at .05 level.
From the results of comparing opinions of the school administrators and the heads of 8 departments
opinions classified by work experience overall there was no difference. But when considering each aspect, it was
found that the synthesizing mind, the creating mind, and the ethical mind were statistically significant at .05.
Keywords: Characteristics of school administrators, digital era
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บทนำ
แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล พ.ศ. 2561-2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
“สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัตร บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน และกําลังคนที่สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” โดยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคนสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพกําลังคน
ดิจิทัลและ เพิ่มความตระหนักและทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้นผ่านการส่งเสริมการสร้างบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาทักษะการคิด เชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรม การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาแพลตฟอร์มการเป็นต้น (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561- 2580) ประเด็นข้อ
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์หมวด 3 การบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรา 39 ข้อ 6. การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม บทบาทและคุณลักษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคใหม่ที่เรียกว่า ยุคศตวรรษใหม่ หรือ ยุคไร้พรมแดนอาจจะเป็นโจทย์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร
การศึกษาจะต้องปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่สังคมต้องการไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการ
บรรลุเป้าประสงค์ทางการศึกษาของคนในชาติ และสามารถยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะการแข่งขันที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอันเป็นแรงขับที่ท้าทายอย่างมากต่อโลกอนาคต จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา
เปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการ ทำงาน โดยเฉพาะกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ที่จําเป็นจะต้อง
รู้จัก ทักษะดิจิทัล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือและวิธีการสำคัญในการทำงานในยุคดิจิทัล เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ทำหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนในยุคดิจิทัล กระตุ้นความต้องการเรีย นรู้ และการสร้างนวัตกรรมดิจิ ทัล
ตลอดจนเป็นผู้อํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ นวัตกรรมดิจิทัลเป็น
เพียงเครื่องมือ อีกทัง้ ยังเป็นสิ่งที่พัฒนา และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนัน้ การนําเอามาใช้งานจึงควรเริ่มจากการ
ตั้งเป้าหมาย สำหรับการจัดการศึกษาในอนาคตให้ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์และนําเอา เทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมมาปรับใช้ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น ๆ (ทินกร บัวชู, 2562 หน้า 287)
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นสภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของการปรับตัว
ของประเทศไทยในด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถอยู่รอด และเหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น
สังคมแห่งยุคดิจิทัล (digital )ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร
การส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอ ทำให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกที่และตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณ
มหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น เป็นโลกที่อินเทอร์เน็ตเป็นทุกสรรพสิ่ง อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่จำนวนมหาศาล ผ่านการวิเคราะห์
ประมวลผลอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ความเป็นยุคดิจิทัลนี้จึงเปลี่ยนแปลงวิถีชีว ิต
ของมนุ ษย์ ไปได้ อ ย่ างมากมายโดยสภาพดัง กล่ าวนำไปสู ่ โอกาสอย่า งมหาศาล แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า มทำให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อีกมากมายด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และทำให้เกิด
สภาวะการแข่งขันที่สูงขึน้ ในทุกด้าน ทัง้ ค้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่สำคัญคือ ส่งผลให้คุณลักษณะของเด็ก
เปลี่ยนไป (สุกัญญา แช่มช้อย, 2562 หน้า 14) การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในยุคดิจิทัลนั้นต้องมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้อ งมีคุณลักษณะที่โดดเด่น แตกต่างไปจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคก่อน ๆ มีวสิ ัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำที่สามารถจูงใจคนได้ ขายความคิด
ใหม่ ๆ ให้คนยอมรับ สามารถวางแผนงานอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน สำหรับการพัฒนา ต้องมีวิธีคิดใหม่ที่จะต้อง
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นำเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน สามารถรับมือและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้จนสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม เกิดความยั่งยืนในการศึกษา พัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป (สุจรรยา ขาวสกุล ,
2560 หน้า 140-141) สอดคล้องกับสุกัญญา แช่มช้อย (2562 หน้า 5) ได้กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาเองจะต้องมีคุณลักษณะและทักษะ รวมทั้งภาวะผู้นำที่แตกต่างไป
จากยุคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถรับมือผู้เรียนในยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (2006 หน้า 3-4) ได้เสนอคิดคุณลักษณะแห่งจิต 5
ประการสำหรับอนาคต (five minds for the future) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่มีความสำคัญและ
ความจำเป็นในศตวรรษนี้ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถและทักษะที่จะต้องปลูกฝังให้กับมนุษย์เพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวิตในวันข้างหน้าได้อย่างมีความสุข และการที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งในการดำเนิน
ชีวติ และหน้าที่การงานนัน้ จะต้องสามารถปรับตัวเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านคุณลักษณะ
แห่งจิตชำนาญการ 2. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์ 3. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์ 4. ด้านคุณลักษณะ
แห่งจิตเคารพ และ 5. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตจริยธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัด 95 แห่ง มีความรับผิดชอบ
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ และอำเภองาว จากผลการนิเทศการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในภาพรวมทั้ง
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ผลการศึกษา พบว่า
ผลการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมเรียงตามลำดับจากระดับมาก
ที่สุด พบว่า ด้านบริหารทั่วไปมีผลการประเมินมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้าน
บริ ห ารงานบุ ค คล เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะรายการในด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล จากผลการประเมิ น พบว่ า ผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษายังพบจุดอ่อนด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีความจำเป็นสำหรับ
ผู้บริหารในยุคนี้ เช่น คุณลักษณะแห่งจิตชำนาญการ คุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์ คุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ,2562 หน้า 28 – 29) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีความจำเป็น
ที่จะต้องพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อจะได้รับมือและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ท้าทายและสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับครู และผู้เรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเรียนรู้ คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมได้(สุกัญญา แช่มช้อย, 2562 หน้า 99) เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไก
สำคั ญ และมี อ ิ ทธิ พลสู งสุ ดต่ อ คุ ณ ภาพของผลลัพ ธ์ ที ่ ได้ จากระบบการศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพของการบริ ห ารและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายท่าน มีความเห็นตรงกันว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา
นั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล จึงต้องมีคุณลักษณะทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึก ษา
อำเภองาวจังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการศึกษาในยุคดิจิทัลต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึก ษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาวจังหวัด
ลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาว
จั ง หวั ดลํา ปาง สั ง กั ดสำนัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 1 จำแนกตามวุฒ ิ การศึ กษา และ
ประสบการณ์ทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐ าน
กรอบแนวคิดการวิจัย การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภองาว
จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent)

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)

วุฒกิ ารศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
ประสบการณ์ในการทำงาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 6 – 10 ปี
3. 10 – 20 ปี
4. 20 ปีข้นึ ไป

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตชำนาญการ
2. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์
3. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์
4. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตเคารพ
5. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตจริยธรรม

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาว
จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ่ ม 8 กลุ่ ม สาระของ
โรงเรียนอำเภองาว จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
2. กลุ่มตัวอย่ างที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ง นี้ คือ ผู้บริหารสถานศึก ษา และหัวหน้า กลุ่ม 8 กลุ่ม สาระของ
โรงเรี ย นอำเภองาวจั ง หวั ด ลํ า ปาง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ลำปาง เขต 1 ประจำ
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จำนวน 20 โรงเรี ย น รวมทั ้ ง สิ ้ น จำนวน 15 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บข้ อ มู ล สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับคุณลั กษณะของผู้ บริ หารสถานศึก ษาในยุคดิจิ ทัลของผู้ บริ ห าร
สถานศึ ก ษาอำเภองาว จั ง หวั ด ลํ า ปาง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 1 จำนวน
50 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บบทความและรายงานวิ จัย แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยยึ ด กรอบแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะของบริ ห าร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึก ษา ตามกรอบแนวคิดของ Gardner
2. นำแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คำแนะนำแก้ ไ ขจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการวิ จั ย ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity)
3. นำผลการตรวจสอบของผู ้ เ ชี ่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า น มาคำนวณหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่ า งข้ อ คำถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC) แล้ ว คั ด เลื อ กข้ อ คำถามที ่ มี ค ่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง 0. 5 ขึ้ น ไป
จำนวน 50 ข้อ
4. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ได้ ค่ า เฉลี่ ย ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ได้ ค่ า ความ
เชื่อมั่นตามเกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.967
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ใ นการขอเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ อำเภองาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็ บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัว อย่าง จำนวน 154 ฉบับ ด้วยตัวเอง
3. ผู้ วิ จั ย เก็ บ แบบสอบถามมาได้ ทั ้ ง หมด จำนวน 154 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10 0 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้ว ยโปรแกรมสำเร็จรู ปทางสถิติต่ อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ต ิ ที ่ ใ ช้ ใ นการหาค่ า ความตรงเชิ ง เนื ้ อ หา ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งคำถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
2. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติพ้ืนฐาน
3.1 ค่าความถี่ (Frequency DistributionsFrequency Distributions)
3.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
3.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
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4. เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยภาพรวมและในแต่ ล ะ
ด้ า นจำแนกตามวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์ ท ำงาน โดยการทดสอบ ( t-test) และ(F-test) โดยใช้
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทำการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่

ผลการศึกษา
1. ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
อำเภองาวจังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาอำเภองาวจังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1
n = 154
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ระดับ
X̅ S.D.
4.00 0.40
1. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตชำนาญการ (disciplined mind)
มาก

2. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์ (synthesizing mind)
3. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์ (creative mind)
4. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตเคารพ (respectful mind)
5. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตจริยธรรม (ethical mind)
รวมเฉลี่ย

4.03

0.38

4.02

0.44

4.14

0.43

4.30

0.46

4.10

0.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้ บริห ารสถานศึก ษาในยุ คดิจิ ทัล โดยภาพรวม อยู่ในระดั บ มาก
( X̅ = 4.10) และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า มี คุ ณ ลั ก ษณะอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ แห่ง
จิ ต จริ ย ธรรม มี ค ่ า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด ( X̅ = 4.30) รองลงมาคือ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต จิ ต เคารพ ( X̅ = 4.14) ด้ า น
คุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์ ( X̅ = 4.03 ) ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์ ( X̅ = 4.02) ตามลำดับ ส่วนด้าน
คุณลักษณะแห่งจิตชำนาญการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X̅ = 4.00)
2. จากผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ
เกี่ ย วกั บคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาอำเภองาว จั ง หวั ดลํ า ปาง
จำแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ดังนี้
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
อำเภองาว จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา

ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ปริญญาตรี
(n = 101)
ดิจิทัล

Sig (2tailed)

ปริญญาโท
(n = 53)

X̅
1. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตชำนาญ 4.03

S.D.
0.42

X̅
3.96

S.D.
0.38

t
0.98

0.33

การ
2 . ด ้ า น ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ แ ห ่ ง จ ิ ต 4.08
สังเคราะห์

0.38

3.95

0.36

2.07*

0.04

4.08

0.45

3.92

0.40

2.10*

0,04

4.15

0.41

4.12

0.47

0.46

0.65

4.27

0.43

4.36

0.51

-1.15

0.25

4.12

0.32

4.06

0.36

1.05

0.29

ตาราง 2 (ต่อ)

3. ด้านคุณลักษณะแห่งจิต
สร้างสรรค์
4. ด้านคุณลักษณะแห่งจิตเคารพ
5. ด้านคุณลักษณะแห่งจิต
จริยธรรม
เฉลี่ยรวม

หมายเหตุ : *มีระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 2 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล จำแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา โดยภาพรวมทุ ก ด้ า น
พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์
และด้านคุณลักษณะแห่งจิตสร้า งสรรค์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลักษณะของผู้บริหาร สถานศึกษาในยุคดิจิทัลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภองาว จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน

คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล
1. ด้านคุณลักษณะแห่ งจิต
ชำนาญการ
2. ด้านคุณลักษณะแห่งจิต
สังเคราะห์
3. ด้านคุณลักษณะแห่งจิต
สร้างสรรค์
4. ด้านคุณลักษณะแห่งจิต
เคารพ
5. ด้านคุณลักษณะแห่งจิต
จริยธรรม
โดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

1.23

3

0.41

2.54

0.059

24.23

150

0.16

25.46

153

1.58

3

0.53

3.85*

0.011

20.45

150

0.14

22.03

153

2.79

3

0.93

5.30*

0.002

26.29

150

0.18

29.08

153

.45

3

0.15

0.79

0.504

28.35

150

0.19

28.79

153

2.43

3

0.81

4.04*

0.008

30.08

150

0.20

32.51

153

.74

3

0.25

2.28

0.082

ภายในกลุ่ม

16.24

150

0.11

รวม

16.98

153

จากตาราง 3 ผลเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระ
เกี่ ย วกั บคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล จำแนกตามประสบการณ์ ก ารทำงาน โดยภาพรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง
จิตสร้างสรรค์ และ ด้านคุณลักษณะแห่งจิต จริย ธรรม มีความคิดเห็นแตกต่ างกั น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ ที่
.05 จากนั้นนำไปเปรียบเที ยบรายคู่ ดังนี้
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์ พบว่ า โดยรวมมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทาง
สถิ ติ ที่ .05 นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ทำงาน 5 – 10
ปี และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ทำงาน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สร้ า งสรรค์ พบว่ า โดยรวมมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทาง
สถิ ติ ที่ . 05 นอกจากนี้ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ทำงานน้ อ ยกว่ า 5 ปี ความคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั บ
ประสบการณ์ทำงาน 11 – 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต จริ ย ธรรม พบว่ า โดยรวมมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทาง
สถิ ติ ที่ .05 นอกจากนี้ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ทำงานน้ อ ยกว่ า 5 ปี กั บประสบการณ์ ท ำงาน
21 ปี ขึ้ น ไป และผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ประสบการณ์ ทำงาน 5 - 10 ปี กั บประสบการณ์ ทำงาน 21 ปี ขึ้ น ไป
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสำคัญ ทางสถิ ติที่ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ คดิ จิ ทั ล ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาอำเภองาว
จั ง หวั ด ลํ า ปาง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาลำปาง เขต 1 ผู้ วิ จั ย มี ประเด็น ในการอภิปราย
ดังนี้
1. การวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษ าอำเภอ
งาวจั ง หวั ด ลํ า ปาง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 1 โดยรวมและรายด้ า น คื อ
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต ชำนาญการ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สร้ า งสรรค์
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต เคารพ และ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต จริ ย ธรรม จำแนกตาม วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ ทำงาน พบว่ า โดยภาพรวม และรายด้ า น มี คุ ณ ลั ก ษณะอยู่ ในระดั บมาก ผู้ วิ จั ย ขอเสนอการวิ จัย
เป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 จากการศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต ชำนาญการ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ อ ย่ า งชั ด เจนในเนื้ อ หา
สาระ หลั ก การ และองค์ ค วามรู้ ในแต่ ล ะสาขาวิ ชา แสดงออกให้ เห็ น ถึ ง การมี ค วามรอบรู้ ใ นการบริ ห ารงาน
ความเชี่ยวชาญในการทำงาน ความสามารถในการประยุกต์ใช้ การทำงานอย่างสม่ำ เสมอ การมีวินัยในตนเอง
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การใช้ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ สำหรั บ การค้ น หาความรู้ เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
สำคั ญ สำหรั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการ
พลเรื อ น (2550 หน้ า 41-48) กล่ า วว่ า จิ ต ชำนาญการเป็ น เสมื อ นรากฐานสำคั ญ ที ่ ท ำให้ ค นเกิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งความเชี่ยวชาญในการคิด เป็นรูปแบบหนึ่งของการรู้คิดที่ แยกออกไป
ตามลั ก ษณะเฉพาะของสาขาวิ ช า โดยการรู้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง และถ่ อ งแท้ ใ นสาระวิ ช าปรั ช ญา หลั ก การ และองค์
ความรู้ ต่ า ง ๆ ของสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ม า และสามารถนำแก่ น เหล่ า นั้ น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นก ารทำงานหรื อ การดำรง
ชีวิตประจำวันได้คือลัก ษณะของจิ ตชำนาญการนั่น เอง
1.2 จากการศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่ า ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาและหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระมีค วามสามารถในการคั ด กรอง ตั ด สิ น ใจได้ ว่ า ข้ อ มู ลไหน
เป็ น ข้ อ มู ล สำคั ญ ข้ อ มู ล ไหนไม่ ส ำคั ญ สามารถนำข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มารวมกั น เพื่ อ จั ด กระทำให้ เ ป็ น สารสนทศ
ที ่ ต นเองเข้ า ใจได้ ง ่ า ยจากนั้ น ก็ จ ะต้ อ งสามารถสื่ อ สารสารสนเทศเหล่ า นั ้ น ให้ กั บ ผู ้ อ ื่ น เข้ า ใจตั ว ยวิ ธี ก าร
ที่ เหมาะสม ซึ่ ง การที่ จ ะทำให้ เกิ ด กระบวนการดั ง กล่ า วได้ นั้ น จะต้ อ งมี จิ ต รู้ สั ง เคราะ ห์ จิ ต สั ง เคราะห์ เป็ น ทั ก ษะ
ที่ ล้ ำ ลึ ก กว่ า การวิ เคราะห์ เนื่ อ งจากเป็ น การนำสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เราวิ เคราะห์ ห รือ ทำการแยกแยะเพื่ อ ทำการศึ ก ษา
กลับมารวมเข้าด้วยกันในเชิงจินตนาการ เพื่อมุ่งสู่ความเข้าใจในภาพรวมและเกิดองค์ความรู้ เกิดมุมมองอย่ า ง
ทะลุ ปรุ โ ปร่ ง เป็ น ความเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง สามารถนำไปใช้ ไ ด้ เหนือ ระดั บการวิ เคราะห์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Gardner
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(2006 หน้า 155) ได้กล่าวถึงประโยชน์ข องจิ ตสัง เคราะห์ว่ามีม ากมาย ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจกั บข้ อ มู ล
จำนวนมากอย่ า งรวดเร็ ว และไม่ ห ลงทิ ศ ทาง เพื่ อ สร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ และเพื่ อ แก้ ปั ญหา
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งเริ่ ม จากศู น ย์ ห รือ ลองผิ ด ลองถู กตั้ ง แต่ ช่ ว งเริ่ ม ต้ น ความสามารถในการสั ง เคราะห์ นั บวัน
ยิ่ ง มี ค วามสำคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งด้ ว ยแนวโน้ ม ที่ ค นในปั จ จุ บั น ต้ อ งเชิ ญ กั บข้ อ มู ล ที่ เพิ่ ม พู น ทวี คุ ณ ขึ้ น อยู่ ทุ ก วั น
ในการใช้ จิ ต สั ง เคราะห์ จ ะต้ อ งมี วิ ธี ก ารในการคั ด เลื อ กพิ จ ารณาหรื อ ตั ด สิ น ว่ า ข้ อ มู ล ไหนที่ ส ำคั ญ และควรให้
ความสนใจจะมีวิธีการประเมินข้ อมูล เหล่านั้นอย่างไร
1.3 จากการศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สร้ า งสรรค์ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและหั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ย่ า งลึ ก ซึ ้ ง ในการบริ ห าร
การศึ ก ษา สามารถถ่ า ยทอดความรู้ ค วามสามารถในการแสวงหาความจริ ง ตั ว ยตนอง และเป็ น ผู้ ที่ มี วิ นั ย
ในตนเองเชื่ อ มั่ น ในตนเองและสามารถพั ฒ นาตนเองได้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของจิ ต ชำนาญการ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีค วามสามารถในการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์สิ่ งต่ า ง ๆ ได้ การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การผลิ ต
ความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่ อ งแคล่ ว ความคิด ยึด หยุ่น และความคิ ดละเอี ยดลออ การหาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้
ในการแก้ ปั ญ หา สอดคล้ อ งกั บ Gardner (2006) ได้ ใ ห้ ข้ อ สรุ ปไว้ ว่ า ผู้ บริ ห ารที่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
สามารถคิ ด ริ เริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ นั้ น จะต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญในเนื้ อ หาสาระวิ ชาที่ เกี่ ย วข้ อ งก่ อ น จากนั้ น ก็ จ ะต้อง
เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถสั ง เคราะห์ สิ่ ง ต่ าง ๆ ได้ ดี ตั ว ย ทั้ ง นี้ ชิ้ น งานหรือ บุ ค คลใดที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ นั้ น จะต้ อ งเป็น
การคิดที่นอกเหนือจากสิ่ งที่รู้มาแล้ว ซึ่งเป็นการคิดนอกกรอบ
1.4 จากการศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต เคารพ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บมาก และเมื่ อ วิ เคราะห์
รายข้ อ พบว่ า มี คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต เคารพ อยู่ ใ นระดั บมากทุ ก ข้ อ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาและ
หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระได้ แ สดงความเคารพทั้ ง ทางกาย วาจา ใจ ทำให้ ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข
และยอมรั บความแตกต่ า งของผู้ รั บบริ ก าร ซึ่ ง สำหรั บผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาแล้ ว การมี จิ ต เคารพต่ อ ผู้ อื่ น จะทำ
ให้ เ กิ ด บรรยากาศที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ทำให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ มี ก ารทำงานเป็ น ที ม
ความสามารถในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น การยอมรั บ ความแตกต่ า งของผู้ รั บ บริ ก าร ยอมรั บ ความ
คิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น การให้ บริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง จะทำให้ เ กิ ด
พลั ง มหาศาลในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาต่ อ ไป สอดคล้ อ งกั บประยุ ทธ์ ปยุ ต โต (2550) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย
ของความเคารพ คื อ การมองเห็ น คุ ณ ค่ า และความสำคั ญ การตระหนั ก ในความตี อั น มี อ ยู่ ใ นตั ว คนอื่ น และ
ในสิ่ ง อื่ น แล้ ว ปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลหรื อ สิ่ ง นั้ น ด้ ว ยความจริ ง ใจ การแสดงความเคารพเป็ น มารยาททางสั ง คมที่ ม ี
ความแตกต่ า งในแต่ ล ะสั ง คม สำหรั บสั ง คมไทยถือ ว่ า คารวรรม คือ การู้ จั ก เคารพบุ ค คลหรือ สิ่ ง ที่ ค วรเคารพ
นั้นเป็นวัฒนธรรมไทย อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงออกพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ
1.5 จากการศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต จริ ย ธรรม ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่าผู้บริ หารสถานศึก ษาและหัว หน้ากลุ่ มสาระ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี ต่ อ เพื่อ นและผู้ ร่วมงาน เช่ น
การแต่ ง กาย การมี ส ั ม มาคาราวะ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ต ิ ก ารบริ ห ารงานโดยคำนึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข อง
ผู้รับบริ การ เช่น ไม่เปิด เผยข้ อ มู ล ของผู้ รั บบริก าร ถ้าผู้รับบริก ารไม่ต้ อ งการ สำหรับผู้ บริ หารสถานศึก ษาแล้ ว
การแสดงออกกทางพฤติก รรมของผู้ บริ หารสถานศึก ษาที่ แสดงออกให้ เห็ นถึ ง การปฏิบั ติง านด้ วยความเมตตา
กรุ ณ า ปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านโดยคำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม ดู แ ล
ผู้รับบริการโดยยึด หลักความเสมอภาค ซื่อสัตย์ และยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสุกัญญา แช่มช้อย (2562 หน้า
107 – 108) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต จริ ย ธรรมไว้ ว ่ า จริ ย ธรรมสำหรั บ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น
คุณลักษณะที่ เป็ นความดีงาม และความจริง ที่มีอ ยู่ ในตั วผู้ บริหารสถานศึ กษา และแสดงออกมาเป็ นพฤติ ก รรม
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หรือการกระทำกิจ กรรมต่ าง ๆ จากสภาพจิตที่ เป็นกุ ศล จิตจริยธรรมเป็ นสิ่ง สำคัญ และมีค วามจำเป็น อย่ า งยิ่ ง
จะทำให้ เ ป็ น ที่ เ คารพยกย่ อ งนั บ ถื อ แก่ ผู้ ร่ ว มงาน หรื อ บารมี ที่ เ กิ ด จากการสะสมคุ ณ งามความดี ซึ่ ง จะทำให้
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาดำเนิ น ได้ ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยราบรื่ น ทำให้ ผู้ ร่ ว มงานอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข เกิ ด
ความรู้ ส ึ ก มั่ น คงในอาชี พ การงาน สำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแล้ ว การแสดงออกกทางพฤติ ก รรมของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ แ สดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความเมตตากรุ ณ า ปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด มั ่ น
ในจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ปฏิบัติง านโดยคำนึ งถึง ประโยชน์ข องส่ ว นรวม ดูแลผู้รับบริ การโดยยึ ดความเสมอภาค
ซื่อสัตย์ และยุติธรรม
2. จากผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ
เกี่ ย วกั บคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาอำเภองาว จั ง หวั ด ลํ า ปาง
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 1 จำแนกตาม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์
ทำงาน ดังนี้
2.1 จากผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ จำแนก
ตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ได้ แ ก่ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ ปริ ญ ญาโท พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น ในด้ า น
คุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์ ในข้ อ คำถาม ในการอภิ ป รายกลุ่ ม สมาชิ ก เข้ า ใจความคิ ด และเหตุ ผ ลที่ ท่ า น
อภิ ปราย มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น และคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สร้ า งสรรค์ ในข้ อ คำถาม ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
ชอบสร้ างจิ น ตนาการหรือ คิด นอกเหนือ จากสิ่ง ที่ ปฏิ บัติ เป็น ประจำ แสดงความคิ ด เห็ น หรือมุม มองในการดู แ ล
ผู้ รั บ บริ ก ารที่ แ ตกต่ า งจากผู้ อื่ น การดู แ ลผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ภ าวะต่ า งกั น เพราะเป็ น การท้ า ทายความสา มารถ
พบว่ า ในวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ในระดั บ ปริ ญ ญาโท ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ในวุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญ ญาตรี ส่ว นใหญ่ คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 Gen-Y จะเติบโตมาพร้ อ มกั บ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ค วามเป็ น สากล เปิ ด รั บวั ฒ นธรรมแบบ Teen Pop ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของคน Gen-Y มั ก
ต้ อ งการความชั ด เจนในการทำงาน เช่ น ต้ อ งชั ด เจนว่ า สิ่ ง ที่ ท ำมี ผ ลต่ อ ตนเองและต่ อ หน่ ว ยงานอย่ า งไร ?
คาดหวั ง ที่ จ ะมี เ งิ น เดื อ นสู ง ๆ คาดหวั ง คำชม จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจที่ ค นกลุ่ ม นี้ จ ะมี ค วามสามารถในการทำงานที่
เกี่ยวกับการติดต่ อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถทำอะไรหลาย
อย่างได้ในเวลาเดีย วกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เครื่องมือ เครื่อ งไม้ต่ าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างที่เราอาจจะ
เคยเห็ น ภาพคนยุ ค ใหม่ ที่ นั่ ง เล่ น สมาร์ ต โฟน เล่ น ไอแพด คุ ย โทรศั พ ท์ ไปพร้ อ ม ๆ กั บ การทำกิ จ กรรมอื่ น ๆ
อย่างการเดิน การทำงาน หรือกินข้าวได้ ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มวุฒิการศึก ษาระดับปริญ ญาโทซึ่งส่ว นใหญ่ อ ยู่ ใ น
กลุ่ ม Gen-X มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 40 ปี ขึ้ น ไป พฤติ ก รรมและลั ก ษณะนิ สั ย ของคนกลุ่ ม นี้ ที่ เด่ น ชั ด คื อ ชอบอะไรง่ า ย ๆ
ไม่ ต้ อ งเป็ น ทางการ มี แ นวคิ ด สร้ า งความสมดุ ล ในเรื่ อ งงานและค รอบครั ว คื อ ทำงานตามหน้ า ที่ ไม่ บ้ า งาน
ไม่ทุ่มเท ทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง ไม่พ่ึงพาใคร เป็นตัวของตัวเองสู ง มีความคิดเปิดกว้า ง สร้างสรรค์ อย่างไร
ก็ ต าม หลายคนใน Gen-X มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะต่ อ ต้ า นสั ง คม ไม่ ไ ด้ เ ชื่ อ เรื่ อ งศาสนา และไม่ ยึ ด ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ทั้ ง ยั ง เป็ น คนที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการปรั บตั ว กั บ วั ฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นไป เช่ น มองว่ า การอยู่ ก่ อ นแต่ ง
การหย่า ร้า งก็ เป็ น เรื่อ งปกติ เช่นเดี ยวกั บ เรื่อ งเพศที่ 3 ซึ่งต่างจากกลุ่ ม เบบี้ บูม เมอร์ ที่ม องเรื่ องพวกนี้ เ ป็ น เรื่ อ ง
ผิดจารีต ประเพณี (โพสทู เดย์ , 2562 : ออนไลน์ ) ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ สุมิต ตา สว่างทุกข์ (2553 หน้า 213-234)
ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง รู ปแบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพการคิ ด ตามแนวคิ ด จิ ต ทั้ ง 5 ของการ์ ด เนอร์ ส ำหรั บนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ผลการวิ จั ย พบว่ า 2) นั ก ศึ ก ษาพยาบาลกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนศั ก ยภาพการคิ ด ตามแนวคิ ด จิ ต ทั้ ง 5
ของการ์ ด เนอร์ ฯ แตกต่ า งกั น นั ก ศึ ก ษาพยาบาลกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนศั ก ยภาพการคิ ด ตามแนวคิ ด จิ ต ทั้ ง 5
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ของการ์ดเนอร์ฯ ด้านจิตแห่งการสัง เคราะห์ และจิตแห่งการสร้า งสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนั ยสำคัญ ทางสถิ ติ
ที่ .05
2.2 ผลเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ จำแนกตาม
ประสบการณ์ ก ารทำงาน ได้ แ ก่ ประสบการณ์ ท ำงานน้ อ ยกว่ า 5 ปี ประสบการณ์ ท ำงาน6 – 10 ปี
ประสบการณ์ ท ำงาน 11 – 20 ปี และประสบการณ์ ท ำงาน 20 ปี ข ึ ้ น ไป พบว่ า ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต
สั ง เคราะห์ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สร้ า งสรรค์ และ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต จริ ย ธรรม มี ค วามคิ ด เห็ น
แตกต่ า งกั น และเมื่ อ ผลทำการทดสอบความแตกต่ า งรายคู่ ของคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค
ดิ จิ ทั ล ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาอำเภองาว จั ง หวั ด ลํ า ปาง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ลำปาง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ด้านคุณลักษณะแห่งจิตสังเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึ ก ษา
ที่ มี ป ระสบการณ์ ท ำงานน้ อ ยกว่ า 5 ปี กั บ ประสบการณ์ ท ำงาน 5 – 10 ปี และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ ท ำงานน้ อ ยกว่ า 5 ปี กั บ ประสบการณ์ ท ำงาน 11 – 20 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น ด้ า น
คุณลักษณะแห่งจิตสร้างสรรค์ ประสบการณ์ทำงานน้ อยกว่า 5 ปี แตกต่างจากประสบการณ์ ทำงาน 1 1 – 20
ปี ซึ่ ง ในด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์ แ ละด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สร้ า งสรรค์ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ ทำงาน 11 – 20 ปี มีค่าเฉลี่ ยที่สู งกว่า ทั้ง นี้อ าจเป็น เพราะว่า ผู้บริหารที่มี ประสบการณ์ ท ำงานที่
แตกต่างกัน วิสัยทัศน์มุ มมอง ทัศนคติแนวคิด ความสามารถในการค้ นคว้าข้อ มูล การรับรู้ข้อมู ล การคิดอย่ า ง
เป็ น ระบบ การกำหนดเป้ า หมาย การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจกั บข้ อ มู ล การคั ด กรองข้ อ มู ล การหลอม
รวมข้ อ มู ล การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล และการสรุ ป ผลออกมาเป็ น ข้ อ มู ล ใหม่ การแสวงหาความรู้ ใ หม่ ๆ การผลิ ต
ความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่ อ งแคล่ ว ความคิด ยึด หยุ่น และความคิ ดละเอี ยดลออ การหาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้
ในการแก้ ปั ญ หา หรือ เรี ย กว่ า นวั ต กรรมของผู้ บริ ห ารที่ มี ประสบการณ์ ท ำงานต่ า งกั น แตกต่ า งกั น ไปด้ ว ย และ
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต จริ ย ธรรม ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที ่ ม ี ป ระสบการณ์ ท ำงานน้ อ ยกว่ า 5 ปี กั บ
ประสบการณ์ ท ำงาน 21 ปี ขึ ้ น ไป และผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที ่ ม ี ป ระสบการณ์ ท ำงาน 5 - 10 ปี กั บ
ประสบการณ์ ทำงาน 21 ปี ขึ้ น ไป มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ างกั น ซึ่ ง ผู้ บริ ห ารที่ มีประสบการณ์ ทำงาน 21 ปี ขึ้ น ไป
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ประสบการณ์ ท ำงาน 21 ปี ขึ้ น ไปผู้ บ ริ ห ารในฐาน ะที่ เ ป็ น ผู้ น ำใน
สถานศึ ก ษามี ค วามเป็ น ผู้ น ำในการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมไทย การประพฤติ ปฏิ บั ติ ส่ ว นตั ว และการสร้ า ง
บรรยากาศในสถานศึ ก ษา ที่ แ สดงถึ ง คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทย นอกจากนี้ ยั ง มี คุ ณ ค่ า บางอย่ า ง
ที่สำคัญ หรือประพฤติ ปฏิบั ติด้ ว ยตนเองเป็น หลั ก เช่น การให้คุณ ค่ าแก่ ระบบอาวุ โส การปฏิบัติ งานด้ ว ยความ
เมตตากรุณ า ปฏิบัติง านโดยยึ ดมั่นในจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ปฏิบัติงานโดยคำนึ งถึง ประโยชน์ ของส่ วนรวม ดูแ ล
ผู้ รั บบริ ก ารโดยยึ ด หลั ก ความเสมอภาค ซื่ อ สั ต ย์ และยุ ติ ธรรม สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ มิ ต ตา สว่ า งทุ ก ข์
(2553 หน้า 213 - 234) ได้วิ จัยเรื่ อง รูปแบบการพั ฒนาศัก ยภาพการคิ ดตามแนวคิ ดจิ ตทั้ ง 5 ของการ์ด เนอร์
สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนศั ก ยภาพการคิ ด ตาม
แนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์ฯ แตกต่างกัน นักศึกษาพยาบาลชั้น ปีที่ 1 – 4 มีลักษณะการคิดตามแนวคิ ด จิ ต
ทั้ ง 5 ของการ์ ด เนอร์ ฯ ด้ า นจิ ต ชำนาญการ และจิ ต แห่ ง การสั ง เคราะห์ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
.05
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอำเภองาว
จังหวัดลําปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาลำปาง เขต 1 สามารถสรุปข้อ เสนอแนะ ได้แ ต่
ละด้าน ดังนี้
1. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต ชำนาญการ(disciplined mind) ผู้ บ ริ ห ารควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
ศาสตร์ของการบริหารการศึกษา มองเห็นภาพรวมและประยุกต์ความรู้ใ นการแก้ปัญหาที่ผ่าน ๆ มาได้ เป็น คน
คิดและปฏิ บัติ ต ามหลั กการเสมอ มีการค้น คว้ าหาความรู้ เพิ่ม เติ ม อย่า งสม่ ำ เสมอ และสามารถเลือกใช้ เ ทคนิ ค
และการปฏิบัติการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมกั บผู้รับบริการ
2. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สั ง เคราะห์ (synthesizing mind) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารฝึ ก ใน
การพู ด สื่ อ สาร เพื่ อ ให้ อ ธิ บ ายเนื้ อ หาความรู้ แ ละแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารฟั ง และปฏิ บั ต ิ ต าม
คำแนะนำได้อย่างเข้าใจ ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ สามารถเลือกรั บข้ อมูลที่ เป็น ประโยชน์แ ละหลีก หนีข้ อมู ล ที่ เกิ ด
โทษได้ และต้ อ งสามารถเรี ย บเรี ย งความคิ ด และนำเสนอในรู ปของรายงานได้ มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล มี การ
คิดอย่างเป็นระบบ
3. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต สร้ า งสรรค์ (creative mind) ผู้ บ ริ ห ารควร สร้ า งจิ น ตนาการหรื อ คิ ด
นอกเหนื อ จากสิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ประจำ ใช้ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ข องการศึ ก ษาและสาขาอื่ น คิ ด และทำในสิ่ ง แปลก
ใหม่ เช่ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมได้ ส ร้ า งนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาได้ ต้ อ งแสดง
ความคิด เห็ น หรือมุ มมองในการดู แ ลผู้ รั บบริก ารที่ แ ตกต่า งจากผู้ อ่ืน ได้ และสามารถดู แ ลผู้ รับบริ การที่ มี ภ าวะ
ต่างกัน เพราะเป็นการท้า ทายความสามารถ
4. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง จิ ต เคารพ (respectful mind) ผู้ บริ ห ารผู้ บริ ห ารควรยอมรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น
ของผู้ อื่ น ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และระหว่ า งกลุ่ ม สามารถกระตุ้ น และจู ง ใจให้ ผู้ รั บ บริ ก าร
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเอง เป็นที่ปรึกษาเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน
5. ด้านคุณลักษณะแห่งจิ ตจริย ธรรม (ethical mind) ผู้บริหารควรปฏิบัติงานด้ว ยความเมตตากรุ ณ า
ดู แ ลผู้ รั บบริ ก าร โดยคำนึ ง ถึ ง ความเสมอภาค ซื่ อ สั ต ย์ และยุ ติ ธรรมเสมอปฏิ บั ติ ง านโดยคำนึง ถึ ง ผลประโยชน์
ของส่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ ข องตน ควรปฏิ บั ต ิ ต นให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง ตั ว อย่ า งที ่ ด ี ด ี ก ว่ า คำสอน และให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นหั วใจหลักของการบริการที่ดี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาทั ก ษะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลำปาง เขต 1
2. ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลำปาง เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตน สำเร็ จ ลุ ล ่ ว งไปด้ ว ยดี ด้ ว ยความอนุ เคราะห์ ให้ ค ำปรึ ก ษา และช่ ว ยแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ
ตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนจนสำเร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ผู้วิจัยซาบซึ้งเป็นอย่าง
ยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.น้ ำ ฝน กั น มา อาจารย์ ผ ู ้ ส อนสาขาวิ ชาการศึ กษา วิ ทยาลั ย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายอัครเดช สารบรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (ห้วยทาก) นางสาว
อัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ที่กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไข และ
ตรวจทานเครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าสมบูรณ์ และมีคุณค่า
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่อำนวย
ความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา
มารดา และคณาจารย์ ทุกท่าน ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้
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การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลำปาง
The School Administration According to The Philosophy of Sufficiency
Economy for Private School in Lampang
อรดี ทิพย์พิทยานุวัฒน์1* และ น้ำฝน กันมา2*
Oradee Tippittayanuwat 1* and Namfon Kanma 2*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดลำปาง 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลำปาง จำแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู ผู้สอนของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดลำปาง จำนวน 508 คน ได้มาโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่น โดย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) แบบทดสอบเอฟ (F – test) ) และทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดลำปางโดยรวมและรายด้า นอยู่ในระดับมาก คือ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
สูงสุดไปหาค่าต่ำสุด ดังนี้ ด้านการบริหารด้านงบประมาณ ด้านการบริหารด้านทั่วไป ด้านการบริหารงานด้านบุคคล
และด้านการบริหารด้านวิชาการ และ 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปางจำแนกตามขนาดโรงเรียน เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก
แตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางต่างจ าก
โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: การบริหารโรงเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเอกชน
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Abstract
This research aimed: 1) to study school administration according to the Sufficiency Economic Philosophy
of Lampang private schools; and 2) to compare school administration according to the Sufficiency Economic
philosophy of Lampang private schools as classified by school size. Sample group of the study are 508 school
administrators and teachers working for private schools in Lampang province. Size of each sample group is
determined by applying stratified sampling method to the sample size table used by Krejcie & Morgan. 5 Points
Likert Scale questionnaire is used as a research instrument showing the calculated values of Index of Item Objective
Congruence (IOC) at 0.67 - 1.00 and the Alpha Coefficient value at 0.97 as its results. Frequency Distributions,
Percentage, Mean, Standard Deviation, One Way ANOVA, F - test, and Scheffé's method in multiple comparison
are applied for statistical analysis of the study.
Findings of the study reveals: 1) Stand on Sufficient Economy, result of the study shows that the overall
and each administrative dimension of school administration of the private schools in Lampang get high score level.
Descending x̄ score order for each dimension is as follows: Budget Management, General Management, Human
Resource Management, and Academic Administration accordingly. And 2) According to the comparison on the
basis of classified school sizes considering each school, it is found that small-sized schools are different from
medium-sized schools, small sized schools are different from large-sized schools, and medium-sized schools are
different from large-sized schools at the 0.05 level of significance.
Keywords: School Administration, Philosophy, Sufficiency economy, Private Schools, Lampang

บทนำ
การจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างและพัฒนามนุษย์ ประเทศที่จัดการศึกษาที่
ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ประเทศนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้และก้าวหน้าต่อไปได้ตลอดเวลา ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทาน เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 การศึกษาจึงนับว่าเป็นกลไกสำคัญสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คือการสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคน
ไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของ
ตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็น
หลัก การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตและสถานะของประเทศ
ไทยได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่ไม่สมดุลไม่
ยั ่ ง ยืน ความฟุ ้ งเฟ้อ ทํ า ให้ สั งคมไทยขาดจิ ต สํ านึก ในเรื่ องของความพอดี และพอเพี ยงทั้ ง ในองค์ก รของภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งเป็นที่มาใช้ในการกําหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ที่ยึดหลักการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ตามมีพระ
ราชดํารัสที่ทรงชี้แนะชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยโดยใช้หลักความพอประมาณ ไม่ให้ประมาท ตระหนัก ถึงการพัฒนาที่
สมดุล ในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการคิดและการกระทํา
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นทุ ก มิติชีวิต ทุ ก ภาคส่ ว นและทุ ก ด้ า นของการพั ฒ นา
-Proceedings-

566
กระทรวงศึกษาธิการได้นำนโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝังและ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดําเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในสาระของปรัชญานัน้ ตระหนักในความสําคัญและทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติตนและดําเนินชีวิต
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุม
ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การ
จัดระบบบริหารจัดการ มีการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประเมินระดับคุณภาพ/การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิด
ความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันทางการศึกษา
และการจัดการศึกษาที่เน้นกระจายอำนาจ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพื่อให้การศึกษาสร้าง
คนและสร้ า งความรู ้ ส ู ่ ส ั ง คมคุ ณธรรม คุ ณ ภาพ สมรรถภาพและประสิ ทธิ ภ าพ โดยกำหนดให้ โ รงเรี ย นบริ ห าร
สถานศึกษา ตามขอบข่ายงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานด้านบุคลากร งานด้านแผนงานและงบประมาณ
และงานบริหารทั่วไป ทั้งนีโ้ รงเรียนเอกชนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่
ทำหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงนำแนวคิด ทฤษฎี มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่รับภาระการจัดการศึกษาให้แก่เด็ กไทยเคียง
คู่กับการศึกษาของภาครัฐเพื่อระบบการศึกษาของชาติที่จะสร้างสรรค์และส่งเสริมการศึกษาอบรมกล่อมเกลา
พฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่เยาวชนชองชาติให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ต่อประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ ขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมที่หลากหลายและผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
จากนโยบายดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จึ งมีความตระหนักใน
นโยบายและต้องบริหารจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกล่าว จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหาอยู่มากในทางปฏิบัติ ไม่มีแนวทางในการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบและต่อเนื่องและที่สำคัญ คือ การดำเนินการบริหารสถานศึกษายังไม่ครอบคลุมกรอบงานในด้าน
ต่าง ๆ ที่ชัดเจนไปสู่กิจกรรมการเรียนและนําไปปฏิบัติในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนํามาเป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมและ
ดํารงชีวติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น ป้ายนิเทศ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยังคงไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมีข้อจํากัดทางด้านสภาพแวดล้อม จึงส่งผลให้การ
จัดหาและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั้น ยังไม่หลากหลาย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน เช่น นักเรียนมาโรงเรียนสาย นักเรียน
ขาดเรียนบ่อยครัง้ นักเรียนออกระหว่างภาคเรียนและเรื่องยาเสพติด เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปาง
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลำปาง ว่ามีการบริหารจัดการในงานแต่ละด้านเป็นอย่างไรและอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุ งหรือ พัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนให้ สอดคล้องกั บนโยบายการขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเอกชนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ลำปาง จำแนกตามขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลำปาง ดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงของโรงเรียน
ขนาดของโรงเรียน มีดังนี้
เอกชน จังหวัดลำปาง ดังนี้
1. ขนาดเล็ก
1. การบริหารงานด้านวิชาการ
2. ขนาดกลาง
2. การบริหารงานด้านงบประมาณ
3. ขนาดใหญ่
3.การบริหารงานด้านบุคคล
4.การบริหารงานด้านทั่วไป

สมมติฐานการวิจัย
โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ที่มีขนาดโรงเรีย นแตกต่ างกั น มีการบริหารโรงเรี ยนตามหลัก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันตามขนาดโรงเรียน

วิธีวทิ ยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลำปาง ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง จำนวน 27 โรงเรียน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 27 คน และครูผู้สอน จำนวน 1,073 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,100 คน (สารสนเทศ
ทางการศึกษาจังหวัดลำปาง, สำนักศึกษาธิการจังหวัดลำปาง, 2563) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง จำนวน 508 คน ได้มาโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and
Morgan ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
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การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องที่ใช้ในการวิจัย โดยดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี ่ยวกั บบทความและรายงานวิ จัย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่ เกี ่ย วข้ องเกี่ ย วกั บ
การบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
2. สร้างเป็นแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ให้ครอบคลุมขอบข่ายการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน โดยสร้างแบบสอบถาม
3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดลำปาง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likerts)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทางการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องด้าน เนื้อหา
โครงสร้างและภาษา ให้ได้ขอ้ คำถามที่ครอบคลุมแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
4. นำแบบสอบถามที่ได้รับคำแนะนาแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจำนวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
คล้ายอ่ำ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดร.สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยาลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และนายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
5. นำแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใช้กับตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดพิจิตร จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน
แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาคมีค่าเท่ากับ 0.97
6. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ ผู้บริหารและครูผู้สอนของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิก าร
จังหวัดลำปาง เพื่อขออนุญาตส่งหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
2. ผู้วิจัยส่งหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 508 ฉบับ ได้รับคืนมาจาก
โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง จำนวน 508 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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4.นำแบบสอบถามมาตรวจให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นำข้อมูลจัดลงรหัส เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตโิ ดยโปรแกรมสำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นำแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) นำมาวิเคราะห์โดยการค่าความถี่ (Frequency Distributions) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นำแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ำหนัก 5 ระดับแล้วนำไปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
3. นำแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรีย นเอกชน จังหวัดลำปาง นำมาวิเคราะห์โดยการค่า ความถี่ (Frequency Distributions) และค่าร้ อ ยละ
(Percentage) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
4. เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
จำแนกตามขนาดโรงเรียนเอกชน วิเคราะห์ดว้ ย การทดสอบค่า (One Way ANOVA)แบบทดสอบเอฟ (F – test) ) และ
ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้
1. สภาพการศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ลำปางผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากค่าสูงสุดไปหาค่าต่ำสุด
ดังนี้ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านทั่วไป การบริหารงานด้านบุคคล และการบริหารงานด้าน
วิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 การบริหารงานด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากค่าสูงสุดไปหาค่าต่ำสุด ดังนี้ ผู้บริหารมีการปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียน มีความพอประมาณ รู้จักประมาณ
ตน มีเหตุผลปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ, ผู้บริหารมีการยึดทาง
สายกลางในการปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดีในตัวให้กับผู้เรียนให้มพี ร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ผู้บริหารมีความรอบรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเป็นอย่าง
ดี มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการบริหารด้านวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรู ปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคั ญ มี ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื ่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาที ่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์
การเรียนรู้และเนื้อหา มีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่เที่ยงตรงครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหน่ วย มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแนะแนว
การศึกษาต่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และมีการกำหนดเป้าหมายการศึกษาได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ตน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้ว ย 3
ห่วง 2 เงื่อนไข เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ทุกชัน้ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 การบริหารงานด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากค่าสูงสุดไปหาค่าต่ำสุด ดังนี้ ผู้บริหารมีการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดย
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มุ่งที่ผู้เรียนเป็นหลัก มีการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วน ผู้มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย ความเป็นธรรม
ในการจัดสรรงบประมาณ มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและผู้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารงานงบประมาณ มีข้อมูลพร้อมต่อการรายงานผลการใช้งบประมาณต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผู้บริหารมีการประสานเครือข่ายหรือ
องค์กรอื่น ๆ ในการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การบริหารงานด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากค่าสูงสุดไปหาค่าต่ำสุด ดังนี้ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
มีความพอประมาณในการดำเนินชีวิต, มีการเตรียมตัวตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝึกการมองไปข้างหน้า มี
การส่งเสริมการแสวงหาความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งผ่านสื่อที่หลากหลาย
และมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน มีการหมั่นแสวงหาความรู้
เพื่อให้เกิดความรอบรู้ในศาสตร์ทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับชีวิต โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ ทำให้ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และมีการ
กำหนดระเบียบ และวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมความมีวินัยและคุณธรรม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
คือ ผู้บริหารมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลฝึกให้มีการมองไปข้างหน้า
1.4 การบริหารงานด้านทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากค่าสูงสุดไปหาค่าต่ำสุด ดังนี้ ผู้บริหารมีการส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการ
บริหารงานที่เน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีการยึดหลักความพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นและของชาติ มีการส่งเสริม
คุณธรรมภายในโรงเรียน ผู้บริหารมีเ น้นความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นที่ยอมรับของครู นักเรียน
และผู้ปกครอง ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผู้บริหารมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ
2. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดลำปาง จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน
ขนาดเล็กต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
0.05 เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กต่าง
จากโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยการ
ทดสอบค่า (One Way Anova)แบบทดสอบเอฟ (F – test) ) และทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’)

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
สามรถนำอภิปรายได้ดังนี้ ดังนี้
1. สภาพการศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ลำปาง ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากค่าสูงสุดไปหาค่าต่ำสุด
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ดังนี้ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านทั่วไป การบริหารงานด้านบุคคล และการบริหารงานด้าน
วิชาการ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ด้านการบริหารงบประมาณ ในแต่ละสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ลำปาง ผู้บริหารมีการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยมุ่งที่ผู้เรียนเป็นหลัก มีหลักธรรมาภิ
บาลที่เน้นความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผู้บริหารมีความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและมีการใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และข้อมูล
พร้อมต่อการรายงานผลการใช้งบประมาณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยอาศัยการประสานเครือข่าย
หรือองค์กรอื่น ๆ ในการสนับสนุนด้านงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับงานวิจัย
ของลวัณรัตน์ ชัยกิจธนาภรณ์ (2560) ได้ศึกษา การบริ หารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผลการวิจัย พบว่า การ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านบริหารทั่วไป และ 4) ด้านงบประมาณ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับ สมรภูมิ อ่อนอุ่นและธานี เกสทอง(2558) ได้ศึกษา แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายด้านสามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1.1 การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในแต่ละสถานศึกษาใน
สังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง จะมี ลักษณะผู้บริหารมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงที่
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกำหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการส่งเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา และมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลที่เที่ยงตรงครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
อาศัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นร่วมกัน จากนั้นมีการแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง
และมีการกำหนดเป้าหมายการศึกษาได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน โดยผู้บริหารมีการปลูกฝังค่านิยม
ให้ผู้เรียน มีความพอประมาณ รู้จักประมาณตน มีเหตุผลปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา ยึดทาง
สายกลางในการปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดใี นตัวให้กับผู้เรียนให้มพี ร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ อย่างมีความรอบรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัตติ นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังในการบริหารด้านวิชาการ อย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ซึ่งเป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับสิริวันทน์ ชัยญาณะ, สนิท หาจัตุรัส (2559) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน และปัญหาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านวิชาการ มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และไม่มีผลต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น แต่มีโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และในทิศทางเดียวกันกับ สมรภูมิ อ่อนอุ่นและธานี เกสทอง(2558) ได้ศึกษา
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตาก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี
การอบรมให้ความรู้แก่ครูดา้ นสื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
1.2 การบริ ห ารงานงบประมาณ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก ทั ้ ง นี ้ อ าจจะเป็ น เพราะว่ า ผู ้ บริ ห ารมี
การกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยมุ่งที่ผู้เรี ยนเป็นหลัก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน มีหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความถูกต้องของระเบี ยบ
กฎหมาย ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นมี
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และข้อมูลพร้อมต่อการรายงานผลการใช้
งบประมาณต่ อ หน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ย วข้ อ งและสาธารณชน โดยอาศั ย การประสานเครื อ ข่ า ยหรื อ องค์ ก รอื่ น ๆ ใน
การสนั บสนุ น ด้ า นงบประมาณ ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง ซึ ่ ง และในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กั บ งานวิจัย
ของศณิศา บุษบงค์, วัชรี ชูชาติและกิตติมา พฤกภูษณ (2562) วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ผลการวิ จ ั ย พบว่ า
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 องค์ประกอบ 79 ตัวแปร ตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.51
ถึง 0.88 เรียงตามลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบรวม คือ การบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จำนวน 39 ตัว
แปร ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกัน กับการศึกษาวิจัยของสมรภูมิ อ่อนอุ่นและธานี เกสทอง(2558) ได้ศึกษา แนว
ทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผลการวิจัย แนวทางการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึ กษา ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
1.3 การบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละ
แห่งที่สังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม มีความพอประมาณในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟื้อ ในการเตรียมตัวตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล
ฝึกการมองไปข้างหน้า โดยอาศัยการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลฝึกให้มีการมองไปข้างหน้า อย่างมีการเตรียม
ตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน อย่างการหมั่นแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดความ
รอบรู้ในศาสตร์ทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับชีวิต โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดำรงอยู่อย่างเข้ มแข็งและพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการกำหนดระเบียบ และ
วัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมความมีวินัยและคุณธรรมและส่งเสริมการแสวงหาความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งผ่า นสื่ อ ที่ ห ลากหลาย ซึ ่ ง เป็ น ไปในลัก ษณะเดี ย วกัน กับกับงานวิจั ยของ
.กฤษดา นิ่มทับทิม, ธีระวัฒน์ มอนไธสงและนริสานันท์ เดชสุระ (2561) ได้ศึกษา การศึกษาผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาพอเพียงใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ผลการวิจัย
พบว่ า ผลการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก และในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของจุฑามาส พัฒนศิริและปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ (2560) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า ควรจัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ .
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ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการ
ประกวดหรือนำเสนอผลงานตามกิจกรรมที่ได้ทำหลังจากมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของ Best Practice
1.4 การบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในแต่
ละสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง มีการส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
หลักการบริหารงานที่เน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีการยึดหลักความพอประมาณอย่างมีเหตุผล
มีการใช้เทคโนโลยีอ ย่า งเหมาะสมกับสภาพสังคม มีการพัฒนาปรั บปรุงอาคารสถานที่ และสภาพภูม ิทัศ น์ ข อง
สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ และส่งเสริมคุณธรรมภายในโรงเรียน เน้นความเป็นประชาธิป ไตยในการปฏิบัติกิจกรรม อย่างมีจัดทำ
โครงการและกิจกรรมดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้การบริหารทำให้งานเป็น
ที่ยอมรับของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทำนองเดียวกับงานวิจัยของ สิริวันทน์ ชัยญาณะ, สนิท หาจัตุรัส (2559)
ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน และปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารจัดการทั่วไป ยังไม่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ยังคง
บริหารจัดการตามกฎ ระเบียบของทางราชการ แต่มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
เป็นไปในลักษณะเดียวกับกับสมรภูมิ อ่อนอุ่นและธานี เกสทอง(2558) ได้ศึกษา แนวทางการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แนวทางการบริหารงานทั่วไปอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านงานกิจการนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา เพื่อ
ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดลำปาง พบว่า ผู้บริหารและครูมีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของสิทธิเดช ธรรมประชา วิชติ กามันตะและ
สมใจ ภูมิพันธุ์ (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 24 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 24 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทำนองเดียวกันกับกฤษดา นิ่มทับทิม ธี
ระวัฒน์มอนไธสง และนริสานันท์ เดชสุระ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ผลเปรียบเทียบผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ว่าสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประชุมชี้แจงกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน
ทุกคนให้เห็นความสำคัญของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เข้าไปใน
หน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารมีการประสานเครือข่ายหรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารมีการเตรียมตัวตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝึกการมองไป
ข้างหน้าและผู้บริหารมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลฝึกให้มีการมองไปข้างหน้า
4. ด้ า นการบริ ห ารงานทั ่ ว ไป ผู ้ บริ ห ารส่ ง เสริ ม การสร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ศ ิ ล ปวั ฒ นธรรม
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น และของชาติและผู้บริหารมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผู้บริหารควรแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายในชุมชนหรือท้องถิ่นและนำไปจัดทำ
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการทำโครงการของนักเรียนทำอย่างต่ อเนื่อง สม่ำเสมอส่งต่อนักเรียนในแต่ละปีจน
กลายเป็นกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
2. ควรมี ก ารวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งการบริ ห ารโรงเรี ย นตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที ่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
3. ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน
กันมา ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้
ด้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้ เชี ่ย วชาญประกอบด้ วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้ า น
การศึกษา ดร.สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยาลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและ
นายพี รพงศ์ ดวงแก้ ว ผู ้ อ ำนวยการ กลุ ่ ม นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร จั ง หวั ด ลำปาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ที่กรุณาในการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้สมบูรณ์และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุ ณ ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะครู สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด โรงเรี ย นเอกชน จั ง หวั ด ลำปาง ทุ ก
สถานศึกษา ที่ได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามอย่างดี ขอน้อมรำลึกพระคุณบิดา มารดา ผู้อบรมสั่งสอน สนับสนุน
และเป็นกำลังใจในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้งานวิจัยสำเร็จเป็นอย่างดี
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
Guidelines for Development of Technological Leadership of School
Administrators under Phayao Primary Educational Service Area Office 1
อัสนี โปราณานนท์1* และ น้ำฝน กันมา2
Asanee Porananond1* and Numfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ 2) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี ่ ย และค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ น ำมาวิ เ คราะห์ เ นื ้ อ หา (Content Analysis)
ซึ่งผลการวิจัยปรากฎดังนี้
1. ระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความ
เป็นผู้นำและวิสัยทัศน์, ด้านผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ, ด้านสั งคม กฎหมาย และจริยธรรม, ด้านการ
เรียนรู้และการสอน, ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัตกิ าร และด้านการวัดและประมิเนผล ตามลำดับ
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 1) ด้านการวัดและประเมินผล
ควรได้รับการพัฒนาการออกแนวปฎิบัติการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับการออกแบบการเรียนรู้ 2) ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัติการ ควรพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร สร้างยุทธศาสตร์ การใช้
เทคโนโลยี เป็นผู้นำสถานศึกษาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและแสวงหาสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภายนอก
3) ด้านสังคม กฎหมาย และจริยธรรม ควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยี สามารถถ่ายทอดประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้ นโดยวิ ธีการที่หลากหลายและได้ รั บการอบรมการออกระเบี ย บและมาตรการที่ส นั บ สนุนการใช้
เทคโนโลยีในสถานศึกษา 4) ด้านการเรียนรู้และการสอน ควรพัฒนาทักษะการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ศึกษาการกำหนดแนวทางการปฎิบัติการ และการสร้างเกณฑ์ประสิทธิ ภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี 5) ด้าน
ผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ พัฒนาทักษะด้านการจัดการความรู้
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และมีการฝึกบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ 6) ด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ ควรได้รับการฝึกฝนด้านการวางแผน
และการกำหนดวิสัยทัศน์ที่สามารถชักนำการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ฝึกฝนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
และเรียนรู้จากผู้บริหารต้นแบบ
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี

Abstract
The purpose of this research was (1) to study technological leadership of school administrators under
Phayao Primary Educational Service Area Office 1, and (2) to study guidelines for development of technological
leadership of school administrators under Phayao Primary Educational Service Area Office 1. The target group of
this study were 76 school administrators under Phayao Primary Educational Service Area Office 1. The research
instruments were 1) a 5-level rating scale questionnaire which the data were analyzed in terms of descriptive
statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. And 2) a semi-structured interview form
which was obtained by interviewing then analyzed by content analysis.
Research findings were as follows: (1) The overview of technological leadership level of the school
administrators under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 was at high level in overall. When
considering each aspect, Leadership and Vision received the highest mean, followed by Productivity and
Professional; Social, Legal and Ethical Issues; Learning and Teaching; Support, Management, and Operation; and
Assessment and Evaluation, respectively. (2) the guidelines for development of technological leadership of school
administrators were as follows; (2.1) Assessment and Evaluation: They should be developed in creating an explicit
guideline and tools for using technology in assessment and evaluation area; (2.2) Support, Management and
Operation: They should be developed in analytical thinking and strategically planning for supporting technology.
They must also act as a leader in data transforming and a liaison by bringing up a cooperation from outside
network; (2.3) Learning and Teaching: They should consistently practice in teaching and lesson plan designing,
also developing Key Performance Indicators for teachers using technology as part of their responsibilities; (2.4)
Social, Legal and Ethical Issues: They should attain a comprehensive knowledge in technological-related laws and
regulations, and engage the concepts through mixed approaches to personnel; (2.5) Productivity and Professional:
Learning and using new technology should be part of their daily routine. They should be developed in Knowledge
Management and systematically apply to the school personnel training program; and (2.6) Leadership and Vision:
They should be trained in strategic planning and demonstrate shared vision among school personnel, SWOT
analysis, and also learn from best practice.
Keywords: Technological Leadership
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บทนำ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นความต้องการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี
เป้าหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการขับเคลื่อนนโยบายนี้
ส่งผลให้เกิดการวางแผนงานและกรอบนโยบายการบริหารประเทศที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2559)
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยสามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน และสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ ยนภาครัฐให้ เป็ นรัฐบาลดิจิ ทัล สำหรับในส่วนของภาคการศึกษา พระราชบั ญญัติการศึก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 -2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาได้
กล่าวถึงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย และระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์กรเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากรด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งในการบริหารงานและการจัดการศึกษา
รองรั บความเป็ น รัฐ บาลดิ จ ิทั ล ซึ ่ ง มี แ นวทางเพื่อ การพัฒ นาสมรรถนะและความรู ้ค วามสามารถของบุ คลาก ร
กระทรวงศึกษาธิการให้มคี วามพร้อมในการปฏิบัตงิ าน
ปัจจุบันเราอยู่โลกยุคใหม่เป็นโลกที่มีความพลิกผันที่ซึ่งเรียกว่า “VUCA” มาจากการเปลี่ยนไว (Volatility)
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) เพราะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรในประเทศ (แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, หน้า 18) เทคโนโลยีจึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของเรา รวมไปถึง
ระบบการศึกษาที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้วิกฤติการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้คนและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้ต่าง
จากเดิม เกิดปรากฏการณ์ ที ่ เรียกกันว่า “New Normal” วิกฤตินี้ทำให้ เกิดความตระหนักในสั งคมการศึก ษาว่ า
แม้ทุกอย่างหยุดชะงักแต่ความรู้ เด็กไทยต้องไม่หยุดตาม เทคโนโลยีจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการดิสรัปต์วงการศึกษาให้ปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์
แทนการเรียนในห้องเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีส่วนสำคัญการรับและขับเคลื่อนนโยบายจึงจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ความรู้
ความชำนาญในการบูรณาการเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะยุคใหม่ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของ Weigel (2012 อ้างอิงใน ชัยยนต์ เพาพาน, 2559)
กล่าวว่า ทักษะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล
(Technological and digital literacy skills) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของสฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร และนิตยา ภัสสรศิริ
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(2557, หน้า 66) พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดแนวคิดและหลักการในการบริหาร
เทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้งานเทคโนโลยีจึงอยู่ในสถานะที่ “มี ใช้งานได้ แต่ไม่ถูกวิธี” และหากสถานศึกษา
ปล่อยให้มีการใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการวางแผนควบคุม และการบริหารที่เหมาะสมปัญหาหลายอย่างก็อาจจะ
เกิดขึ้น การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจำเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน ดังที่ สุกัญญา แช่มช้อย (2558, หน้า 129)
กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ผู้บริหารสถานศึก ษามีความจำเป็น ที ่จะต้อ งมีความรู้ และ
ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนและโรงเรียน หากผู้บริหารมีความตระหนักถึงความสำคัญของการ
นำเทคโนโลยีไปบูรณาการใช้ในการศึกษา และมีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีแล้วนั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการ
นำเทคโนโลยีไปใช้ในห้องเรียนของครู อันนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีจึงได้มีการมอบหมายกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีวิสัยทัศน์โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่ม ีค วามรู ้พ ื้ นฐานทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อย่างมีคุณธรรม
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลอันนำไปสู่การสร้างแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กรอบแนวคิด
กรอบในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ได้จากแนวคิดที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จาก
งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้

ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์
2) ด้านการเรียนรู้และการสอน
3) ด้านผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ
4) ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัติการ
5) ด้านการวัดและประเมินผล
6) ด้านสังคม กฎหมาย และจริยธรรม
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วิธีวิทยาการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวนประชากร 76 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.958
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีจำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่เกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ด้าน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.12) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้
1) ด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ 2) ด้านผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ 3) ด้านสังคม กฎหมาย และ
จริยธรรม 4) ด้านการเรียนรู้และการสอน 5) ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัติการ และ 6) ด้านการวัด
และประเมินผล ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(µ = 4.57) รองลงมา คือ ผู ้ บริ ห ารรั บฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากบุ ค คลากรในการใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ นำมาปรั บปรุ ง ใน
กระบวนการวางแผนงาน (µ = 4.37) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารได้ว างแผนกำหนดนโยบายและ
วิสัยทัศน์ในการบูรณาการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา (µ = 4.09)
1.2 ด้านการเรียนรู้และการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉ ลี่ยมากที่สุด
(µ = 4.53) รองลงมา คือ ผู ้ บริ ห ารส่ งเสริม ให้ มี การใช้เทคโนโลยี เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของภาระงานประจำวันของครู
(µ = 4.17) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีให้กับครู (µ = 3.86)
1.3 ด้านผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ใ นระดั บมาก (µ = 4.24)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำอย่างเป็นกิจวัตร และผู้บริหาร
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้รับการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.47) รองลงมา คือ ผู้บริหารศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (µ = 4.30) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร (µ = 4.00)
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1.4 ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัตกิ าร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.07)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างพอเพียง เช่น
การจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียน และผู้บริหารส่งเสริมให้มี
บริการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.22) รองลงมา คือ ผู้บริหารจัดสรร
งบประมาณเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซม หรือทดแทนเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
ครูและผู้เรียน (µ = 4.16) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารจัดตั้งระบบเครือข่ายของโรงเรียนเพื่อการ
บริหารและการปฏิบัตกิ าร (µ = 3.86)
1.5 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูใช้ระบบเทคโนโลยีเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.18) รองลงมา คือ ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล
การวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการบริหาร การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ (µ = 4.09) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที ่ ส ุ ด คือ ผู ้ บริ ห ารประเมิ น สมรรถนะครู ด ้ า นการใช้ เทคโนโลยี เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการพิ จ ารณาความดี ค วา มชอบ
(µ = 3.63)
1.6 ด้านสังคม กฎหมาย และจริยธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(µ = 4.09) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง
มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี และผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ขาดความระมัดระวัง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(µ = 4.38) รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยี (µ = 4.32) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารได้ออกมาตรการการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา
ที่ชัดเจน เช่น กฎระเบียบ บทลงโทษ และข้อระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยี (µ = 3.70)
2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พบว่า
2.1 ด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการฝึกฝนด้านการวางแผนและการ
กำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน สามารถชัก นำการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในสถานศึกษา ได้รับการฝึกฝนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ มีผู้บริหารต้นแบบเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ
2.2 ด้านการเรียนรู้และการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาและอบรมทักษะการสอน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน ศึกษาการเรียนรู้การกำหนดแนว
ทางการปฎิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา และการสร้างเกณฑ์ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
2.3 ด้านผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทัศนคติที่ดตี ่อการใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จากเข้าร่วมกลุ่มที่มีการแบ่งปันความรู้ การอภิปราย ผลักดันและพัฒนาการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) และการจัดการฝึกบุคลากรภายในอย่างเป็นระบบ
2.4 ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การวางแผนเพื่อการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร การสร้างยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
ในสถานศึกษา เป็นผู้นำสถานศึกษาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และเป็นผู้แสวงหาสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก
2.5 ด้านการวัดและประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาการออกแนวปฎิบัติการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการวัดและประเมินผลที่มีความชัดเจน สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อ งกับ
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การออกแบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และสามารถชักนำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล
2.6 ด้านสังคม กฎหมาย และจริยธรรม ผู้บริหารต้ องศึก ษากฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องการใช้ เทคโนโลยี
เป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมทางสังคม พัฒนาความสามารถในการถ่า ยทอดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างชำนาญ และได้รับการอบรมการออกระเบียบและมาตรการที่สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัตงิ านที่ถูกต้อง

อธิปรายผล
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 มีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปราย ดังนี้
1. ระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น อีกทั้งการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการปฎิรูปทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับมุมมองใหม่ (Mindset)
ในดำเนินการจัดการในรูปแบบใหม่ที่เปิดกว้างมากกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเหด หมัดอะดัม (2562)
เรื่องภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงา น
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ ดงสิงห์ (2560) เรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเป็นผู้นำ
และมีวิสัยทัศน์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ส่ ว นด้ า นที ่ มี ค่ าเฉลี ่ย น้ อยที ่ส ุด คือ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็น เพราะผู้ บริ หารที ่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่มีความซับซ้อนในการที่จะวัดผลและประเมินผล
และอาจสามารถใช้รูปแบบการวัดผลแบบเดิมได้จึงทำให้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดผลและประเมินผลไม่มาก
เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราพร ธัญกิจเจริญสิน (2559) พบว่า ระดับภาวะผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการวัดและประเมินผล
และเมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.1 ด้ า นความเป็ น ผู ้ น ำและวิ ส ั ย ทั ศ น์ โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ น เพราะผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษาได้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างฉับพลัน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและยึดถือเป็นภารกิจสำคั ญ มองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีใน
มุมมองที่แตกต่างไปจากฝ่ายปฏิบัตกิ ารหรือครู จนสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ วางแผน กำหนดทิศทางสร้าง
วิสัยทัศน์ และกลยุ ทธ์ เพื่ อให้ส ถานศึกษามีความทั นสมั ยสามารถบริหารจัดการสถานศึก ษาได้อ ย่ างมีค ุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรัพย์หิรัญ จันทรรักษ์ (2561) ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยบทบาท
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
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โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยของบทบาทการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่ อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ด้าน ICT ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี และการวางแผน ICT
ในขณะเดียวกันข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาได้วางแผน กำหนดนโยบาย
และวิสัยทัศน์ในการบูรณาการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิสัยทัศน์เปรียบเสมือนกับการมอง
อนาคตที่จะต้องผ่านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยมากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กและกลาง สถานศึกษาอาจมีความจำเป็นที่
จะต้องพัฒนาในด้านอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า จึงทำให้ยังไม่มีกระบวนการบริหารที่ขับเคลื่อนนโยบายการ
ใช้เทคโนโลยีที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทินกฤต รุ่งเมือง (2552) เรื่องการบริหารงานเทคโนโลยี
การศึ ก ษาตามนโยบายและมาตรฐานการพั ฒ นาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อการศึก ษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อการใช้เทคโนโลยีซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เป็นส่วนทำให้โรงเรียนขาดการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี
1.2 ด้านการเรียนรู้และการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นการสร้างทุน
ทางปัญญาแก่องค์กร เนื่องจากบุคลากรเป็นหนึ่ งในปัจจัยสำคัญในการบริหารสถานศึกษา องค์กรจะไปในทิศทางที่
กำหนดได้นั้นบุคลากรจะต้องมีคุณภาพ การส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองย่อมสามารถนำความรู้ใหม่ๆ จาก
การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง กับ
งานวิจัยของ รัตนาภรณ์ วัชรอัตยาพล (2563) เรื่องตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีข้ องภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการศึกษาที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี มิฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีให้กับครู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษายังไม่มีความพร้อมในการนำความรู้ที่
นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารอาจต้องได้รับการพัฒนาในด้านการออกแบบการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีจากการลงมือทำจริง และทำอย่างเป็นประจำจนเกิดความชำนาญจึงจะสามารถสร้างคู่มือการ
ปฎิบัติงานเพื่อเป็ นแนวทางในการทำงานของบุคลากรในสถานศึก ษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ธนกฤต
พราหมน์นก (2560) เรื่ององค์ประกอบด้านภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า หนึ่งใน
องค์ประกอบหลักของการใช้ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ประกอบด้วยการมีนโยบายให้ครูใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องสร้างกระบวนการให้ครูและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสร้างความมั่นใจว่ามีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปในหลักสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอนและในบริ บทของการ
เรียนรู้
1.3 ด้านผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำอย่างเป็นกิจวัตร และผู้บริหารสถานศึก ษา
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้รับการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการปฎิบัตงิ านประจำจนเกิดความชำนาญ ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากชีวิตประจำวันและการทำงาน ตระหนัก
ถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่สามารถแบ่งเบาภาระงานของครูได้ส่งผลให้ครูใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
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กั บงานวิ จ ัย ของ รั ต นาภรณ์ วั ชรอั ต ยาพล (2563) ทำการศึ ก ษาตั ว บ่ง ชี ้ ภาวะผู ้ นำเชิ งเทคโนโลยี ข องผู ้ บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบของตัวบ่ งชี้ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตรประจำวัน
มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ
1.4 ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างพอเพียง และผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีบริการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เป็น เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เป็นผู้มี
อำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยทางการบริหาร ดังนัน้ การสนับสนุนให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ (2561) เรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยบทบาทการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งกล่ าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน เป็นผู้ที่ต้องแสวงหา
วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ครูให้มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องบริหารงานด้าน ICT โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
จัดการ หรือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ของครูและผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน
นอกจากนี้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดตั้ งระบบเครือข่ายของโรงเรียน
เพื่ อ การบริ ห ารและการปฏิ บั ต ิ ก าร ที ่ เป็ น เช่ น นี ้ อ าจเป็ น เพราะการจั ด ระบบเครือ ข่ า ยของโรงเรี ย นเป็ น สิ ่ ง ที ่ มี
ความสำคัญที่มีส่วนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนสามารถเข้าถึงและ
ประสานงานกันอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพจะต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน เรียกใช้
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ซึ่งในขัน้ ต้นเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Paperless) ซึ ่ ง การจั ด ทำข้ อ มู ล ในลั ก ษณะนี ้ ย ่ อ มมี ข ้ อ จำกั ด ของงบประมาณ เวลาและบุ ค ลากร อี ก ทั ้ ง ต้ อ งมี
กระบวนการพั ฒ นาระบบเครือ ข่ า ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บการศึ ก ษาของ สุ ต ิ พ งษ์ อมู ล ราช (2558)
เรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของสถานศึกษา สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า บทบาท
ของผู้บริหารในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.5 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญของการวัดและประเมินผลเพราะเป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลได้รับทราบว่าตนเองหรือ
องค์กรมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนด้านใด ซึ่งนำไปสู่แนวทางการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือนำผลการประเมินไปสู่
การปรับปรุง กำหนดมาตรฐาน สร้างแนวทางการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร บุคลากร
และผู้เรียน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้ระบบเทคโนโลยีเป็นฐานในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ ดงสิงห์
(2560) ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีด้านการใช้เทคโนโลยีในด้านการวัดและ
ประเมินผลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้
ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน
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ในขณะเดียวกันข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสมรรถนะครูด้านการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการกำหนดการประเมินสมรรถนะ
ครูเพื่อการพิจารณาความดีความชอบนั้นควรมุ่งเน้นไปที่ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนยึดถือผลการเรียนรู้เป็นจุดหมาย โดยมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบในการจัด
กิจกรรมมากกว่าการพิจารณาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับผลการประชุม คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2564 ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ โดยให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งกำหนดลักษณะงาน 3 ด้าน คือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
1.6 ด้านสังคม กฎหมาย และจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำที่เป็น
แบบอย่างของการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อสังคมเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ แก้วสุรินทร์ (2559) เรื่องภาวะ
ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริห ารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้อำนวยการโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ออกมาตรการการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน เช่น การออกกฎระเบียบ บทลงโทษและข้อระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 แล้วดังนั้นการออกมาตรการภายในสถานศึกษาอาจทำให้เกิดระเบียบที่ทับซ้อนหรือความสับสนมาก
กว่าเดิม จึงควรมุ่งประเด็นมาที่การถ่ายทอดข้อมูลสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรา ธรรมวิทยา (2558) ทำการศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขต
ธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
คือ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงและตักเตือนบุคลากรไม่ให้ใช้เทคโนโลยีในการคัดลอกผลงานผู้อ่นื
2. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีประเด็นที่นำมาอภิปรายดังนี้
2.1 ด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการฝึกฝนด้านการวางแผนและการ
กำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน สามารถชักนำการสร้ างวิสัยทัศน์ร่วมในสถานศึกษา ได้รับการฝึกฝนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ มีผู้บริหารต้นแบบเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นการใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมอันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กร
เกิดความรู้สึกของความเป็นเจ้าของที่ตนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยนต์ เพาพาน (2559) ให้ขอ้ เสนอว่า ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
จากการเป็ น ผู้ ค ุ มมาเป็ น ผู ้ กำหนดทิ ศ ทางวางแนวทางการปฏิบั ต ิ งานของบุค ลากร มี ก ารบริ ห ารจั ด การเชิงรุก
ยึดหลักการมีส่วนร่วม ปรับองค์กรให้มีโครงสร้างการบริหารแนวราบ และเสริมสร้างการมีหุ้นส่วนทางการศึกษา
ต้องมีการแสวงหาความรู้ทั้งเชิงทฤษฎี การปฏิบัติ และประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สท้าน วารี (2560)
เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องนำวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฎิบัติ โดยการหลอมวิสัยทัศน์ลงไปใน
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ปรัชญา นโยบาย และกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษา กำหนดบทบาท หน้าที่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก
เพื่อให้สมาชิกเต็มใจปฏิบัตติ ามวิสัยทัศน์
2.2 ด้านการเรียนรู้และการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาและอบรมทักษะการสอน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน ศึกษาการเรียนรู้การกำหนดแนว
ทางการปฎิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา และการสร้างเกณฑ์ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่เกิดในยุคดิจิทัลนี้ เป็นความท้าทายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
นอกจากจะต้องทำความเข้าใจกับหลักสูตรเนื้อหาที่จะต้องแตกต่างไปจากเดิมแล้วจะต้องศึกษาว่าผู้เรียนในยุคนี้มีการ
เรียนรู้อย่างไร และจะทำอย่างไรให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งผ่านไปยังผู้เรียน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Koehler and Mishra (2009 อ้างอิงในสุกัญญา แช่มช้อย, 2558) ได้นำเสนอแนวคิดการ บูรณาการความรู้
ในศาสตร์การสอน เนื้อหา และเทคโนโลยี (TPACK Model: Technological Pedagogical and Content Knowledge) เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งไม่เพีย งแต่เน้นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอน แต่ยังครอบคลุมและ
คำนึงถึงคุณภาพในการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของการสอน และการเลือกใช้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
2.3 ด้านผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทัศนคติที่ดตี ่อการใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จากเข้าร่วมกลุ่มที่มีการแบ่งปันความรู้ การอภิปราย ผลักดันและพัฒนาการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) และการจัดระบบการฝึกบุคลากรภายในอย่างเป็นระบบ สถานศึกษายุค
ใหม่ควรมีลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทัศนคติที่อยากจะเรียนรู้ ก้าวตาม
การเปลี่ยนแปลง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานศึกษาโดยการสร้างระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถถ่ายทอดไปสู่
บุคลากรภายในสถานศึกษาได้ สอดคล้องงานวิจัยของ สงบ อินทรมณี (2562) เรื่องการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัล กล่าวว่าในการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษานั้น ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้ในสถานศึกษายุคดิจิทัลและการทำงานอย่างเป็นเครือข่าย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ตระกูล เสนานอก (2559) เรื่องภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญในการจัดการความรู้
โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีการอบรมความรู้ จัดให้มีแกนนำเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4 ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การวางแผนเพื่อการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร การสร้างยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษา เป็นผู้นำสถานศึกษาเข้าสู่ระบบฐานข้ อมูล และเป็นผู้แสวงหาสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอก จะเห็นได้ว่าการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ม ีความจำเป็น ที่จะต้องวางแผนที ่ชัด เจนและเป็ น ระบบ
เพราะการสนับสนุนทั้งทางโครงสร้างพื้นฐานหรือบุคลากรถือว่าเป็นการลงทุน ผู้บริหารสถานศึกษาควรขยายโอกาส
การสนับสนุนโดยสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุติพงษ์ อมูลราช (2558)
ทำการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ ผู้นำประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา และเป็นผู้นำในการจัดหางบประมาณ
และมีบทบาทในการกำกับติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา
Big data และเปิดกว้างเสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
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2.5 ด้านการวัดและประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาการออกแนวปฎิบัติการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการวัดและประเมินผลที่มีความชัดเจน สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
ออกแบบการเรียนรู ้ผ่านการลงมือทำ และสามารถชักนำให้บุคลากรมีส่ว นร่ วมในการพัฒน าระบบการวั ด และ
ประเมินผล สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ธนกฤต พราหมน์ (2560) ในงานวิจัยเรื่องรูปแบบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในการใช้เทคโนโลยีใน
การวัดและประเมินผล ผู้บริหารต้องสามารถพัฒนาระบบการประเมินการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานโดยอาศัย
เทคโนโลยีในการรวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลการวิเคราะห์ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ใน
สถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะนำไปสู่การบริหารและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามที่ตงั้ ไว้
2.6 ด้านสังคม กฎหมาย และจริยธรรม ผู้บริหารต้องศึกษากฎหมายที่ เกี ่ยวข้องการใช้ เทคโนโลยี
เป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมทางสังคม พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างชำนาญ และได้รับการอบรมการออกระเบียบและมาตรการที่สนั บสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูบุคลากรและนักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
และการผลักดันให้มีความระมัดระวังและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต พราหมน์นก (2560)
เรื่องรูปแบบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริห ารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคือ การกำหนด
นโยบายและข้อบังคับที่ชัดเจนในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
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การวิจัยฉบับนี้สำเร็จด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา
ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ และความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขในการวิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ เชี ่ ย วชาญประกอบด้ ว ย ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อุ ทุ ม พร อิ น ทจั ก ร์ , ดร.นริ น ธน์
นนทมาลย์, และ ดร.ทวิการ์ นิ่มวรรณัง ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ รวมทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถาม และผู ้ ทรงคุณ วุฒ ิ ทั ้ ง 5 ท่ า นอั น ประกอบด้ ว ย รองศาสตราจารย์ ดร.สู ต ิ เทพ ศิ ริ พ ั ฒ นกุ ล,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ, ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก และดร.ศราวุธ สุตะวงค์
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจจนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนีส้ ำเร็จได้ในที่สุด
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สภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
The State and Approach of Bilingual School Management Under Secondary
Educational Service Area Office 36
มัทนี คิดว่อง1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Matthani Khitwong1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มีวั ต ถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาสภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นสองภาษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา จานวน 35 คน และ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 83 คน รวม 118 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
โรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสัม ภาษณ์แ บบกึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมู ลโดยการวิเคราะห์เนื้อ หา (Content
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นสองภาษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล
ตามลาดับ
2. แนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า
ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรให้ความสาคัญมากที่สุดเพราะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสองภาษา ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจน และดาเนินการ
ตามกรอบงานวิชาการที่วางไว้ ด้านการบริหารงบประมาณควรยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงาน มีก ารระดมทุ น จากองค์ ก รผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง มีก ารจั ด ทาแผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของโครงการ ด้านการบริหารงานบุคคล ควรส่งเสริมให้การบริหารบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผ่านทดสอบการวัดและ
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ประเมิ น ผลตามกรอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล (CEFR) การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารควรมีบทบาทหลักในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และการอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสม จัดเตรียมให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็น
ต่อการจัดกิจกรรม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
คาสาคัญ: สภาพและแนวทาง, การบริหาร, โรงเรียนสองภาษา

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the State and Approach of Bilingual School Management under
Secondary Educational Service Area Office 3 6 with a sample of research by 1 1 8 cases which are school
administrator (35 cases) and a teacher in charge of the project (83 cases); a rating scale questionnaire was as a
tool to collect data and the statistics used were mean and standard division (S.D.). And 2) to study the guideline
of Bilingual School Management which was interviewed by 5 experts; a semi-structured interview questionnaire
and analysis by the Content Analysis.
The research findings were below;
1) The State and Approach of Bilingual School Management were overall at a high level. As in each aspect
followed by Academic Administration, Budget Management, General Management and Personnel Management.
2 ) the guideline of Bilingual School Management was found that Academic Management is a priority to
represents the Bilingual School effectiveness and the executives better in excellent vision, well planned and follow
by the academic instructions. The Budget Management adheres to achievement motivation, performance based
on budgeting, and focusing of related organizations by the project in line with the vision and mission. Personnel
Management should promote personnel flexibility, independence in regulations, and none-stop development. To
support the teachers passes assessments and evaluations as a reference to English Language Proficiency (CEFR).,
encourage to create an organizational culture for knowledge exchange. The General Management should play a
key role in coordination, support, and facilitation. Provides necessary tools, and creates an atmosphere for learning.
Keywords: the state and approach, management, bilingual school
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บทนา
ในปั จ จุ บัน สั ง คมโลกได้ ก้า วสู่ ศ ตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ คนในสั ง คมจาเป็ น ต้องเรี ยนรู้
ตลอดเวลา ในโลกยุควิทยาการและสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา ทาให้ขอ้ มูลข่าวสาร เผยแพร่อย่าง
รวดเร็ว มีการเชื่อมโยงถึงกันเป็น เครือข่าย และส่งอิทธิพลถึงกัน ดังนัน้ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อเตรียมคนในชาติให้มีความสามารถในการปรับตัวก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน เทคโนโลยี และอื่น ๆ ภาษาที่สอง
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จึงเป็นสื่อกลางที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันและอนาคต
เป็นอย่างมาก ผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงเป็นผู้ได้เปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ดี จะมีโอกาสในการทางานและได้รับการสนั บสนุนในหน้าที่การงานให้ดีย่ิงขึ้นไปมากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะ
ทางด้านภาษา (ณิชามน คงเสือ, 2558, หน้า 1)
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับนานาชาติ จึงเป็นการยกระดับความสามารถด้าน
ภาษา (Language proficiency) และเป็นพันธกิจที่สาคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นทั ก ษะ ( Skill) คุ ณ ลั ก ษณะ
(Characteristic) และสมรรถนะ (Competency) ที่สาคัญต่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen) ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งเรียกได้ว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นานาประเทศใช้ติดต่อสื่อสารถึงกันทั่วโลก สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมบูรณาการ การจัดการ
ศึ ก ษาบนพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล้ อ ง กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา ต่างเป็นจุดเน้นของนโยบายที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 จึงเห็นได้ว่ า ความสาคัญของ การเลือกใช้หลักสู ต ร
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมจะนาไปสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ พั น ธกิ จ ที่ ส าคั ญ ดั ง กล่ า วจึ ง มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย (Aims) กรอบการด าเนิ น การตามหลั ก สู ต ร
(Framework) โครงสร้าง หลักสูตร (Program) และการวัดประเมินผลผู้เรียน (Assessment and evaluation) ตามกรอบ
ทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ CEFR (Common European Framework Reference) ซึ่งจัด
ระดับความสามารถด้านภาษาไว้ 6 ระดับ คือ A1, A2, B1, B2, C1, C2 โดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
จานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรนานาชาติ International Program (IP) 2) หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม
Intensive English Program (IEP) และ 3) หลักสูตรยกระดับภาษาอังกฤษสาหรับทุกโรงเรียน General English Program
(GEP) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, หน้า 9)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 โดยดาเนินการจัดการศึกษาพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผู้เรียน
ดารงชีวิตอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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โลกศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ประจาปี พ.ศ. 2560-2564 ด้านการผลิต พัฒนากาลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางหลัก
กล่าวถึง การผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนา
หลักสูตร สื่อ และครูดา้ นภาษา คือ เพื่อยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันนีผ้ ู้ปกครองมีความต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา
ที่สองอย่างมาก จึงมีโรงเรียนหลายแห่งได้ทาโครงการโรงเรียนสองภาษาขึ้นอย่างแพร่หลาย แต่การบริหารโรงเรียน
สองภาษาจ าเป็ น ต้องอาศั ย ปั จ จัย ต่าง ๆ ซึ่ ง ไม่ใ ช่ทุกโรงเรี ย นที่ จะสามารถทาโครงการนี้ไ ด้ (ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2560, หน้า 31) ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือครูเจ้าของ
ภาษาไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ ที่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินโครงการดังกล่าว
ด้วยความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียน
สองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียน
สองภาษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง สภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียน
สองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
หลักการและแนวคิดการบริหาร
โรงเรียนสองภาษา ใน 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

สภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียน
สองภาษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในการบริหารโรงเรียนสอง
ภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 35
คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในการบริหารโรงเรียนสองภาษา จานวน 83 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 118 คน
1. ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ได้ แ ก่ ผู้ บริ ห ารและครู ผู้รับผิ ดชอบโครงการ ในการบริ ห ารโรงเรี ย นสองภาษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 35 คน และครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 83 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 118 คน
2. การศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารโรงเรียนสองภาษา
จานวน 5 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามสภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เขต 36 โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กาหนด
คาตอบไว้ให้ (checklist) โดยจาแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน
คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 14 ข้อ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 12 ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล 15 ข้อ
และด้านการบริหารงานทั่วไป 10 ข้อ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1.1 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด หลักการ และข้อมูลประกอบต่างๆ เอกสารตาราและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง การบริหารโรงเรียนสองภาษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.2 กาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือ โดยจัดทาตารางโครงสร้างและเนื้อหา นาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแก้ไข
1.3 สร้างเครื่องมือที่กาหนดตามกรอบแนวคิด
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1.4 นาร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่
ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
1.5 นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 3 คน
1.6 นาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านคานวณหาค่าดั ชนีความสอดคล้องระหว่า งข้ อ
ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้ ว คั ด เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหา
รวมถึงการใช้ภาษา เลือกข้อคาถามที่มี IOC ตัง้ แต่ 0.66-1.00
1.7 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา พะเยา เขต 2 จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แล้วนามาวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficeient)
ของครอนบาค พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.92
1.8 จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง มีขั้นตอนใน
การสร้าง ดังนี้
2.1 นาประเด็นเนื้อหาในแต่ละด้านมาสร้างเป็นกรอบประเด็นคาถามเพื่อสัมภาษณ์
2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างให้คลอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2.3 นาแบบสัมภาษณ์ฉบับร่า งเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจั ย เพื่อพิจารณาแก้ไขเนื้อหาและ
สานวนที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 ทาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้
ได้แบบสัมภาษณ์ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จานวน 118 คน ด้วยตนเอง
1.3 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้ทั้งหมด จานวน 118 ฉบับ มีความสมบูรณ์ จานวน 118 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
1.4 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตติ อ่ ไป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
2.1 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และทาการบันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพ โดยทา
การขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนดาเนินการสัมภาษณ์
2.2 ผู้วิจัยสรุป รวบรวมความคิดเห็น และวิเ คราะห์ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละด้าน หลังเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เมื่อดาเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในการดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
1.2 กรอกรหัสแบบสอบถาม
1.3 กาหนดตัวแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูล
1.4 ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามดาเนินการดังนี้
1.4.1 น าข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยการหาค่ า แจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
1.4.2 นาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จัดลาดับความคิดเห็น โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม นาเสนอข้อมู ลเป็นตารางประกอบคาอธิบาย
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 หน้า 209)
1.4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์โดยการสรุปเนื้อหาและใช้ค่าสถิติ
ความถี่ของคาตอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันจากมากไปหาน้อย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เมื่อดาเนินการเก็บข้อมู ลเรียบร้อยแล้ว ในการจัดกระทา
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้ นาผลการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทั้ง 4 ด้าน วิเคราะห์โดยการ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุป

ผลการศึกษา
จากผลการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีผลการวิจัยสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้าน
การบริหารงานวิชาการ รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการ
บริหารงานบุคคล ตามลาดับ
โดยผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรีย นสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ในแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล รองลงมา คือ มีการจัดตารางสอนที่ชัดเจน ครอบคลุมตามหลักสูตร ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ โรงเรียนมีหนังสือเรียนไม่ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดทาแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของโครงการ รองลงมา คือ มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
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รายงานผลการใช้เงิน และผลการดาเนินการ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มการจัดการเรียนการสอนไม่ค่อยได้ปฏิบัติ
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานตามหลักสูตรควรมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ และ
สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน รวมทั้งครูชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโครงการ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ครูต่างชาติที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษาไม่มผี ลวัดระดับความสามารถทางภาษาเทียบเท่า CEFR ตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ มีแผนและแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเหมาะสมในการรับนักเรียน รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ อานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
ของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายของโครงการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ
มีอุปกรณ์เพียงพอ
2. แนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองภาษา ควรให้ความสาคัญมากที่สุดเพราะเป็นงานที่แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสองภาษา ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีกรอบการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน และดาเนินการตามกรอบแผนที่วางไว้ ควรมี การวางแผนจัดทาหลักสูตร การจัดเตรียมหนังสือ
เรียน สื่อและอุปกรณ์ การจัดหาครูผู้สอนให้พอดีกับจานวนนักเรียน นอกจากนี้ ต้องมี การวัดและประเมินผลตาม
กรอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น สากล The Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) ทั้งครูผู้สอนชาวไทย เจ้าของภาษา และนักเรียน ควรมีการประสานงานกับครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในด้านเนื้อหา จัดสอนซ่อมเสริมและติดตามผลการเรียนของนักเรียนให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน จัดทาสารสนเทศ
นักเรียนในโครงการ รวมทั้งประสาน นิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้ านวิชาการ เพื่อให้งาน
วิชาการของโครงการโรงเรียนสองภาษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด
2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ควรมุง่ เน้นการบริหารจัดการมีความคล่องตัวของโครงการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ต้องอานวยความสะดวกให้กับผู้ดาเนินโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและทางราชการมากที่สุด ผู้บริหารควรมีการ
ระดมทุนจากองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการจัดทาแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของโครงการ
อีกทั้งดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยงบประมาณตามแผนงานให้เป็นไปตามระเบียบและรวดเร็ว พร้อมทั้งดูแล กากับ
ติดตาม วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และจัดทาสารสนเทศเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกงบประมาณ ภายใต้กรอบระเบียบที่กาหนด
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจที่สาคัญ ควรมุ่งส่งเสริมให้การบริหารบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ
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ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการทางานดีข้นึ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทางาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ หรือ
อีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และวิธีการในการทางานอันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน การส่งเสริมให้
ครู ผู้ ส อนผ่ า นทดสอบการวั ด และประเมิน ผลตามกรอบอ้า งอิงความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ เป็ น สากล The
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) การสร้างขวัญและกาลังใจ การเสริมแรง เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดึงศักยภาพ จุดแข็ง
จุดอ่อน ไว้คอยช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เพื่อให้เกิดความรักความหวังดีต่อกันในองค์กร อันจะนาพาไปสู่ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานทุกประการ
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป
ควรจัดระบบบริหารเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ กาหนดไว้ โดยมีบทบาท
หลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และการอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร และ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดเตรียมให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อนักเรียน ครูชาวไทย
และครูชาวต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร ผลงาน กิจกรรมของโครงการสู่ชุมชนในทุก
รูปแบบ ในส่วนของอาคารสถานที่ควรมีมาตรฐานตามเกณฑ์กาหนด และควรมีห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา และแบ่งแยก
ขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างหลักสูตรปกติกับโครงการห้องเรียนสองภาษา และเพื่อให้สะดวกต่อ
การจัดการโครงการ ทัง้ นี้ควรจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า สภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 4 ด้าน มีประเด็นที่น่าเสนอที่จะนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ดังนี้
1. สภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษาอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ
ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยด้านการบริหารงานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนที่จะดาเนินโครงการโรงเรียนสองภาษาตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดได้
อย่างมีระบบ แบบแผน บุคลากรในโครงการต้องมีความเป็นเอกเทศ แยกส่วนออกมาดูแลบริหารจัดการ โรงเรียน
จะต้องดาเนินการวางแผนจัดหลักสูตรซึ่งอยู่ในส่ วนของงานวิชาการ และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม
ของโรงเรียนในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ดาเนินโครงการในทุกด้าน การบริหารงานบุคคล และอาคารสถานที่ จึงมี
ข้อจากัดในโรงเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความประสบความสาเร็จอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัย
ของ ฐิติกา เสนาจิตต์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สู ต ร
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ (Mini English Program : MEP) กรณี ศึก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ที่ได้กล่าวว่า สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามโครงสร้างที่ ทาง
หลักสูตรกาหนดได้อย่างมีระบบ แบบแผน บุคลากรในโครงการมีความเป็นเอกเทศ แยกส่วนออกมาดูแลบริหาร
จัดการเอง ทาให้ประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถทางานให้กับโครงการได้อย่างเต็มที่ มีการกาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
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ค่าเล่าเรียน ที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย ด้านอาคารสถานที่แยกอาคารออกมาอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้โครงการประสบความสาเร็จอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าการบริหารงานวิชาการ และการ
บริหารงานการเงิน มีความสาคัญต่อการเริ่มต้นโครงการอย่างมาก กานต์มณี บุญศรัทธา ( 2559) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
งานวิชาการไว้วา่ เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา อยู่ในระดับมาก สภาพการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนมีการ
จัดทาแผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ส่วนที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ มีหนังสือเรียนครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดของด้านการบริหารงานบุคคล คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามหลักสูตร
ควรมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ และสามารถอานวยความสะดวก
แก่ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน รวมทั้งครูชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ส่วนที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ครูต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาไม่มีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเทียบเท่า CEFR ตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด ตามที่ ฐิตกิ า
เสนาจิ ต ต์ (2559) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณสมบั ติข องครู ผู้ส อนหลั กสู ตรสองภาษา โดยครู ผู้ ส อนระดับมั ธยมศึก ษาต้องมี
คุณสมบัติ คือ 1. เป็นครูที่เป็นเจ้าของภาษา (อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา หรือนิวซีแลนด์) 2. เป็นครูที่
ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับมีการทดสอบ CEFR ตัง้ แต่ B2 ขึน้ ไป ซึ่งผล
สอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตัง้ แต่วันสอบ และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา
2. แนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีประเด็น
ในการอภิปรายผลที่นา่ สนใจคือ เมื่อพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้ มูล กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนสองภาษา
มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ สะท้อนกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ที่ได้รับการยกระดับ
ขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากระดับเริ่มต้นสู่ระดับสูง ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการ
ดาเนินงานตามหลักสูตรจากระดับพื้นฐานสู่ระดับสากล ทั้งนี้ โรงเรียนควรมีแนวทางในการบริหารจัดการดาเนินงาน
หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล ได้แก่ 1) General English
Program 2) Intensive English Program 3) International Program และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
โครงการดั ง กล่ า ว จึ ง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารบริ ห ารตามขอบข่ า ย 4 ด้ า น คื อ ด้ า นการบริ ห ารงานวิชาการ ด้ า นการ
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งด้านที่มีความสาคัญและมีระดับ
การปฏิบัติการมาก ได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองภาษา เป็นภาระงานของ
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เพราะเป็ น งานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการบริหารงานโรงเรียนสองภาษา ในด้านการบริหารงาน
วิชาการนั้น ผู้บริหารจาเป็นที่จะต้องมีวสิ ัยทัศน์ก้าวไกล มีกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจน และดาเนินการตามกรอบแผน
ที่วางไว้ ควรมีการวางแผนจัดทาหลักสูตร การจัดเตรียมหนังสือเรียน สื่อ และอุปกรณ์ การจัดหาครูผู้สอนให้พอดีกับ
จานวนนักเรียน นอกจากนี้ ต้องมีการวัดและประเมินผลตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ทั้ ง ครู ผู้ ส อนชาวไทย เจ้ า ของภาษา และ
นักเรียน ควรมีการประสานงานกับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านเนื้อหา จัดสอนซ่อมเสริมและติดตามผลการเรียน
ของนักเรียนให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน จัดทาสารสนเทศนักเรียนในโครงการ รวมทั้งประสาน นิเทศ กากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านวิชาการ เพื่อให้งานวิชาการของโครงการโรงเรียนสองภาษาเกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ ตันติชัยพฤกษ์ (2560) ที่ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตร ไทย-อังกฤษ) สังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุง
ธนใต้ มีดังนี้ ด้านการวางแผนงานวิชาการ การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โครงการโรงเรียนสองภาษา
โดยมีขา้ ราชการครู และครูชาวต่างประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน โดยการประชุมเพื่อ วางแผนการทางาน
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อวางนโยบาย แผนงานและจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน การดาเนินการ โครงการโรงเรียนสอง
ภาษา มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาเพื่อ ชี้แจงนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ มีการนิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบัติ งานตามแผนงานที่วางไว้ และด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรและพัฒนา หลักสูตร โดยยึดหลักสูตร
ตามที่สานักการศึกษากาหนด และมีการประเมินหลักสูตรเพื่อนาไป ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทุกปีการศึกษา สาหรับ
ในด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการมีความคล่องตัวของโครงการ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ต้องอานวยความสะดวกให้กับผู้
ดาเนินโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและทางราชการมาก
ที่สุด ผู้บริหารควรมีกรระดมทุนจากองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการจัดทาแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจของโครงการ อีกทั้งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณตามแผนงานให้เป็นไปตามระเบียบและรวดเร็ว
พร้อมทั้งดูแล กากับ ติดตาม วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และจัดทาสารสนเทศเผยแพร่แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกงบประมาณ ภายใต้กรอบระเบียบที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติกา เสนาจิตต์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกั บการดาเนิน งานตามโครงการจั ดการเรีย นการสอนตาม
หลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ (Mini English Program : MEP) กรณี ศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ที่ได้กล่าวว่า การที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องมีความพร้อมใน
การจัดการงบประมาณ ซึ่งโดยเฉพาะการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ด้วยเนื่องจากเป็นโรงเรียนของ
รัฐบาลที่รับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติ เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนในระบบ 2 ภาษา จึงเกิดข้อจากัด
ในค่าเล่าเรียนที่ไม่สูง ทาให้รายรับจากค่าบารุงการศึกษามีจานวนไม่มากนัก จึงควรที่จะต้องมีการสรรหางบประมาณ
เพิ่มเติม และบริหารอย่างเป็นระบบเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารควรวางแผนจั ดทาหลักสูตรสองภาษา พร้อมทั้งกาหนด
หลั ก สู ต รสถานศึก ษาเป็ น ภาษาอั ง กฤษอย่า งชัด เจน สอดคล้ อ งกั บหลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
นอกจากนั้น โรงเรียนจาเป็นที่จะต้องคัดเลือก และจัดหาหนังสือเรียนให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนดของโครงการ
1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารควรวางแผนการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มของการดาเนินโครงการให้ชัดเจน นอกจากนั้นควรมีการและจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนนักเรีย น จากการระดมทุนองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการการควบคุมจัดสรรงบประมาณของ
โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรและส่งเสริมให้ครูผู้สอนทั้งครูไทยและครูต่างประเทศให้
ผ่านการทดสอบการวัดและประเมินผลตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common
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European Framework of Reference for Languages (CEFR) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง สร้างขวัญและ
กาลังใจ การเสริมแรง ให้กับครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัตงิ าน
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารควรวางแผนการจัดอาคารสถานที่ อาทิเช่น ห้องปฏิบัตกิ ารทาง
ภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น และแบ่งแยกขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
ระหว่างหลักสูตรปกติกับโครงการห้องเรียนสองภาษา และจัดตั้งงบประมาณในการจัดเตรียมให้บริการวัสดุ อุปกรณ์
ต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ นั ก เรี ย น ครู ช าวไทย และครู ช าวต่ า งประเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ เ พี ย งพอ
นอกจากนั้น เพื่อให้งบประมาณการดาเนินโครงการคล่องตัว จึงจาเป็นที่จะใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน
และองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการสนั บสนุ น งบประมาณของโครงการ เพื่อ ให้ โ ครงการขั บ เคลื่ อ นได้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
มีเป้าหมายที่ชัดเจน และให้การจัดการศึกษาตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ของการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2.2 ควรมีก ารศึก ษาเกี่ ย วกั บแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรโรงเรี ย นสองภาษา ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบั บนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีด้ วยความกรุ ณาของอาจารย์ที่ปรึก ษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สันติ บูรณะชาติ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรั บปรุงแก้ไ ขอั น เป็ น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ เ ชี่ ย วชาญประกอบด้ ว ย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน กั น มา นายพิ ทั ก ษ์ ศรชั ย
และนางพิชญา ยะสาดายัน ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อ เป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้ง
ทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ช่วยแนะนา แก้ไขสมบูรณ์และสาเร็จได้
ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสองภาษา สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ จนทาให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ครอบครัว และเพื่อน ๆ
ที่สง่ เสริมสนับสนุนและเป็นกาลังใจให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
Education Management of Distance Learning Television of Small-Size
Schools under Lampang Primary Education Service Area Office 3
ฐิติวรดา จันทร์แมน1* และ สุนทร คล้ายอ่ำ2
Titiworrada Junman1* and Sunthon Khlaium2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 2)เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตาม ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 170 คน โดยการเปิดตารางของเครจซี่ และมอร์แกน โดยใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
จากผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 อยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ระดั บมากที ่ ส ุ ด รองลงมา คือ ด้ า นการจั ด สภาพห้ อ งเรี ย น อาคารเรี ย น และ
สิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมาก และ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมาก
2 )จากผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา แ ตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3)ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนก
ตามประสบการณ์ในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the Education Management of Distance Learning
Television of Small-Size Schools under Lampang Primary Education Service Area Office 3. 2) to compare Education
Management of Distance Learning Television of Small-Size Schools under Lampang Primary Education Service
Area Office 3. by educational background and working experience. The samples were 170 including the school
administrators and teachers by Simple random simpling of Krejcie and Morgan. The tools used in this research are
5 level of questionnaire. The index of conformance is 1.00, and the confidence is 0.86. Data were analyzed
through statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance.
The results of the study were as follows 1) The overall average level of the Education Management of
Distance Learning Television of Small-Size Schools under Lampang Primary Education Service Area Office 3 was
in a high level. The first mean score was provide learning and teaching equipment for the distance learning
television at a high level, followed by organize of the school environment and classrooms conducive for the distance
learning television at a high level, an internal supervision at a high level, support the distance learning television
at a high level, impose a policy and implementation of distance education at a high level and develop teachers
and staff skills about distance learning television at a high level. 2) From the result of the comparison by educational
background in the Education Management of Distance Learning Television of Small-Size Schools under Lampang
Primary Education Service Area Office 3, there were 4 aspects had a statistically significant difference at 0.05
level. 3) From the result of the comparison by working experience in the Education Management of Distance
Learning Television of Small-Size Schools under Lampang Primary Education Service Area Office 3, there were 4
aspects had a statistically significant difference at 0.05 level.
Keywords: Education Management of Distance Learning Television

บทนำ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงดำริเรื่องการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชัน้ ครูไม่ตรงสาขา ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล
มีโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูป เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง
และพัฒนางานภายใต้กรอบการปฏิรู ปใน 6 ด้าน ประกอบด้วย การปฏิรูปครู การเพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษา การปฏิรูปการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขัน การปฏิรูป
การเรียนรู้และการปรับระบบ ICT เพื่อการศึกษา และในปี พ.ศ. 2562 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ทำให้เลื่อนการเปิดภาคเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนนั้นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) มีบทบาทอย่างมากเพราะทุกโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จึงทำให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในปัจจุบัน
ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน อีกทั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด มาตรฐานการบริหาร
จัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไว้ 6 ด้านดังนี้ 1)ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม 2)ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
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การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 3)ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 4)ด้านการ
กำหนดนโยบายและการนำนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 5)ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 6) ด้านการนิเทศภายใน
ดังนั้นผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จึงสนใจศึกษาเรื่องการบริ หารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัย
ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2.เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 จำแนกตาม ระดั บ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ในการทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 ปริญญาโท
2. ประสบการณ์
2.1 ต่ำกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี

ตัวแปรตาม
1.การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มี 6 ด้าน
1)ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
2)การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
3)การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
4)การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
5)การพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
6)การนิเทศภายใน
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สมมุตฐิ านการวิจัย
1. การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยจำแนกตาม ระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน
2. การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยจำแนกตาม ระดับประสบการณ์ ในการทำงาน มีความ
แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจั ย ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 55 คนและ
ครูผู้สอน จำนวน 240 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 295 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน เทียบขนาดของประชากรที่ 300 คน ได้ขนาดตัวกลุ่มอย่าง 170 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน
55 คนและครูผู้สอน จำนวน 115 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ลักษณะเป็นแบบตรวจคำตอบ (Check List) แบบปลายเปิด(Open
End) มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ ลักษณะเป็นแบบตรวจคำตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มี 6 ด้าน
และมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด(Open End)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยตรงถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 170 คน
3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้ทั้งหมดจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 170 ฉบับ มีความสมบูรณ์
จำนวน 170 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 15 วัน
4. จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตติ ่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมดนำมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามขั้นตอน ได้แก่ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการ
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บรรยาย โดยการนำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปรความหมายเป็นช่วงคะแนน
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ตามระดับการศึกษาโดยการ
ทดสอบค่าที
2.วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ตามประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พบว่าระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต
3 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ สูงสุด คือ ด้านการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รองลงมา คือ ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน
และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และต่ำสุด คือด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2. ผลการเปรีย บเทีย บระดั บการบริห ารจั ดการศึ กษาทางไกลผ่า นดาวเที ย มของผู้ บริห ารสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตาม ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา
พบว่ามีระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามี 4 ด้านที่มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ,ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ,ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและ
ด้านการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ ยกเว้น
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และด้านการนิเทศภายในที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ใน
การทำงาน พบว่าระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม , ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ,ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และ
ด้านการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ ยกเว้นด้าน
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การพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และด้านการนิเทศภายในที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปและอธิปรายผล
1.ผลการวิ เ คราะห์ ระดั บ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของผู ้ บ ริ ห า รสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 อยู่ในระดับมาก
1.1 ระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้มีการพัฒนา ปรับปรุงเรื่อ งของวัสดุ อุปกรณ์ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้โรงเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่า
เทียม ทำให้สถานศึกษาค่อนข้างมีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กอรปกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้กำหนดแนวปฏิบัตใิ ห้แก่สถานศึกษา ด้านการขับเคลื่อน
และสร้างความเข้มแข้ง จัดสภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล โดย แยกเป็น 3
ลักษณะ ดังนี้ 1)การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television :
DLTV) 2)การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ระบบ และ 3)การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Learning :E-Learning) จึงส่งผลให้ระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
เคนวัฒน์ ฤทธิรณ (2559) ศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 2 พบว่าการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมาก
1.2 ระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ได้ให้
ความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดูแลเรื่ องอาคาร สถานที่ จัดให้ห้องเรียน อาคารเรียนที่
สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ่งทิพย์
สิงห์สุตนิ (2559) ศึกษาการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำพู น เขต 2 พบว่ า ด้ า นการจั ด สภาพห้ อ งเรี ย น อาคารเรี ย นและสิ ่ ง แวดล้ อ มภายใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศิริกานต์ จันทรศิริ (2559) ศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ด้านการจัดสภาพ
ห้องเรียน อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่
ในระดับมาก
1.3 ระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษา กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ การมอบหมายงาน และกำหนดบทบาทผู้ ที่
เกี่ยวข้อง มีการประเมนสภาพปัจจุบันหรือสำรวจความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนา ประสานแผนในการดำเนินงาน
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ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตรงกันก่อนเริ่มดำเนินงานในแต่ละรอบปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิวรรธน์ วรรณศิริ
(2558) ศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้าน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในระดับมาก
1.4 ระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการกำหนดนโยบายและการนำโยบายการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนด
นโยบายและแผนการจัด การให้การจัดการศึก ษาทางไกลผ่านดาวเที ยมให้แก่ผู ้เกี ่ยวข้ องได้ รั บทราบ ตลอดจน
สถานศึกษามีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถวางแผนจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิริพร บุญมา (2562) ศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ด้านการกำหนดนโยบายและการนำ
โยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในระดับมาก
1.5 ระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้าง
ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์ในการจัดการศึกษาทางกลผ่านดาวเทียม และสร้างขวัญ
กำลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่ครูและบุคลากร มีการประเมิน รายงานผลโครงการ นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ปรับปรุงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เคนวัฒน์ ฤทธิรณ (2559) ศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อยู่ในระดับมาก
1.6 ระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มกี ารดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีการ
กำหนดผู้นิเทศ บันทึกผลการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เคนวัฒน์ ฤทธิรณ (2559) ศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า การนิเทศและติดตาม อยู่ในระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งทิพย์ สิงห์สุติน (2559) เรื่องการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พบว่า ด้านการนิเทศ
ภายใน อยู่ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลำปาง เขต 3 จำแนกตาม ระดั บ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึก ษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 จากการเปรียบเทียบระดับการศึกษา พบว่า ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีมุมมองบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการจัดการหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอนอยู่ระดับที่มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
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ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television) ตามแนว
ปฏิบัติระดับสถานศึกษา โดยการจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ ขนาดเหมาะสมกับห้องเรีย น และ
จำนวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน จัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2558) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับเกษศิรินทร์ พลจันทร์ (2559) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05
2.1.2 จากการเปรียบเทียบระดับการศึกษา พบว่า ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ขาดความเข้าใจในการ
บริหารงานคารสถานที่ตามบริบทของสถานศึกษา ทำให้มีความเห็นด้านการจัดการสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ซึ่งบทบาทของผู้บริหารในด้านนี้จะต้องจัดให้ทุกห้องเรียน และทุกอาคารเรียนมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัย มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจัดภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วิรัช กิมทรง (2544) ที่ศึกษาปัญหาการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า ด้านการจัด
สภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่ งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีไม่แตกต่างกัน
2.1.3 จากการเปรีย บเทีย บระดั บการศึก ษา พบว่า ด้านการสนับสนุ นการจั ดการเรี ยนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั ญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมน้อยกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ของครู กรณีไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดได้และกรณีครูผู้สอนหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อ ใน มีการมอบหมายครูเข้าสอนตามตารางและมีตารางกิจกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม ดังนัน้ จึงสะท้อนให้เห็นว่าครูผู้สอนต้องการการสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัช กิมทรง (2544) ที่ศึกษาปัญหาการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า ด้านการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
ไม่แตกต่างกัน
2.1.4 จากการเปรียบเทียบระดับการศึกษา พบว่า ด้านการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีการพัฒนาตนเอง ศึกษาในด้านนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาอย่างลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์นโยบายการศึกษา
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วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและวิเคราะสภาพปัจจุบัน กำหนดนโยบายของสถานศึกษา กำหนดแผนการดำเนินงาน
ไว้ในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประชุมชี้ แจงแผนการดำเนินงานแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ประเมินแผนการดำเนินงานไปส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่อยู่ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงาน ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารของสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2558)
ซึ่งไม่สอดคล้องกับเกษศิรินทร์ พลจันทร์ (2559) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าด้าน
นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ จำแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
2.1.5 จากการเปรียบเทียบระดับการศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กำหนดแนวทางทางบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกั บกา ร
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ดังนี้ มีการประเมินผล นำความรู้ไปใช้ในการจัดเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม รวมถึงมีการสรุป รายงานผล และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน จึงทำให้ผลการประเมินของผู้ตอบแบบ
สอบถาบที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทไม่แตกต่ างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกษศิรินทร์ พลจันทร์ (2554)
ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ปริญญาตรี กับ ปริญญาโทและปริญญาเอก พบว่า ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ไม่แตกต่างกัน
2.1.6 จากการเปรียบเที ย บระดั บการศึกษา พบว่า ด้านการนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกันอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท นั้น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการนิเทศภายใน ของการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จึงทำมีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัช กิมทรง (2544) ที่ศึกษาปัญหาการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า ด้านการ
นิเทศภายใน จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.2.1 จากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการทำงานพบว่า ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มรี ะดับประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี และประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และยังขาดโอกาสในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมที่น ้อ ยกว่า ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ซึ่งผู้บริหารสถานศึก ษาจะต้ องดำเนิ น
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television) ตามแนวปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา โดยการจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียน และจำนวน
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นักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน จัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2558) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของจิรารุวัฒน์ ประสาทธนกุล (2559) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียน
วังไกลกังวลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
2.2.2 จากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการทำงานพบว่า ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคาร
เรียน และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในงานทำงานมากกว่านัน้ ได้มีโอกาส
ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นระยะเวลานานมากกว่า ได้ดำเนินงาน
ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เห็นได้จากผลการศึกษา ว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี มีระดับการประเมินมากกว่า ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี และ
ผู ้ ม ี ประสบการณ์ ใ นการทำงานต่ ำ กว่ า 5 ปี ซึ ่ ง ขั ด แย้ ง กั บผลการศึ ก ษาของศิ ริ ก านต์ จั น ทรศิ ริ (2559) ศึ ก ษา
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิดวงจร Deming โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าด้านการจัดสภาพ
ห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่
ไม่แตกต่างกัน
2.2.3 จากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการทำงานพบว่า ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี อาจยังไม่เข้าใจบทบาทในการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการได้กำหนด แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครู กรณีไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดได้และกรณี
ครูผู้สอนหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อ การมอบหมายครูเข้าสอนตาม
ตารางและมีตารางกิจกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัช กิมทรง (2544) ที่ศึกษาปัญหาการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามความคิดเห็นของหัวหน้างานโสตทัศน
ศึกษา ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานน้อย
และประสบการณ์ในการทำงานมาก ไม่แตกต่างกัน
2.2.4 จากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการทำงานพบว่า ด้า นการกำหนดนโยบายและการนำ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ
ปฏิบัติในสถานศึกษามายาวนานกว่า และมีการพัฒนาตนเอง ศึกษาในด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัตจิ ริงในสถานศึกษาอย่างลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์นโยบายการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
จำเป็นและวิเคราะสภาพปัจจุบัน กำหนดนโยบายของสถานศึกษา กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ประเมินแผนการดำเนินงานไปส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
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การศึกษาทางไกลที่อยู่ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารของสถานศึกษา การปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ในแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี และประสบการณ์ใน
การทำงาน 5-10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับจิรารุวัฒน์ ประสาทธนกุล (2559) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าด้านการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
2.2.5 จากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการทำงานพบว่า ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
,ม.ป.ป) ได้กำหนดแนวทางทางบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ดังนี้ มีการประเมินผล นำความรู้ไปใช้ในการจัดเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงมีการสรุป รายงานผล และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน จึงทำให้ผลการประเมิน
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกษศิรินทร์ พล
จันทร์ (2554) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียน
สั ง กั ด สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พบว่ า ผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษาที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม ไม่แตกต่างกัน
2.2.6 จากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการทำงานพบว่า ด้านการนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี ,
ประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี และประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
นิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งการกำหนดแผนการนิเทศที่เน้นการมีสว่ น
ร่วม การกำหนดผู้รับผิดชอบ และการดำเนินการนิเทศ นำผลที่ได้มาปรับปรุง และวางแผนการนิเทศในปีต่ อไป
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกษศิรินทร์ พลจันทร์ (2554) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันมีด้านการนิเทศภายในไม่
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาโทรทัศน์ที่มีขนาด 55 นิ้วขึน้ ไป
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้นาน
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากรเพื่อจัดซือ้ หรือซ่อมแซม
2.ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรขอสนับสนุนบุคลากรให้ครบชัน้ เรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
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2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา จัดห้องเรียน สถานที่ให้ไม่เกิดเสียงรบกวนกันในการเรียน
3.ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรรให้อยู่ในโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรร สื่อ แบบฝึก ที่เป็นรูปเล่มให้กับโรงเรียนและครบตามจำนวน
นักเรียน
3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณจากภายนอก เช่น ชุมชน ผู้ปกครอง เป็นต้น
4.ด้านการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสู่
การปฏิบัติ
4.1 ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาควรกำหนดเป็ น นโยบายและแผนงาน โครงการการศึ ก ษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของสถานศึกษา
4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ แนวทางที่ถูกต้องและทันต่อยุคสมัย
4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษากระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน
5.ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรลดภาระงานอื่น ๆ เพื่อให้ครูได้สอนอย่างเต็มที่
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาตนเองเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมมากกว่าปีการศึกษาละ 1 ครัง้
5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
5.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมภายในกลุ่มเครือข่าย
6. ด้านการนิเทศภายใน
6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศให้เป็นระบบ
6.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศอย่างกัลยาณมิตร
6.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้รูปการณ์นเิ ทศแบบบูรณาการ
6.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดเป็นกิจกรรม PLC ในการนิเทศ
6.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรดูแล กำกับ ครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
2.ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จังหวัดลำปาง
3.ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
คล้ายอ่ำ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนีด้ ้วยดี ตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
,นายถาวร เกษณา ผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย นแจ้ ค อนวิ ท ยา จั ง หวั ด ลำปาง และนายจั ก รวาล เขี ย วดี เจริ ญ กุ ล
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาวิทยา จังหวัดลำปาง ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้
สมบูรณ์และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ทุกสถานศึกษา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลละจัด
ส่งคืนให้ผู้วจิ ัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ จนทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้
ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้ง
ปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอดและเหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา
ครอบครัวที่สนับสนุน และคอยให้กำลังใจทุกเวลาที่เหนื่อยล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี
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การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Study of Academic Leadership of School Administrators under the Office of
Chiang Rai Primary Educational Service Area 3
กรรณิการ์ วีระวงค์1* และ วัชระ จตุพร2
Kannika Weerawong1* and Watchara Chatuphon2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563
จำนวน 438 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 103 คน และครูในสถานศึกษา จำนวน 335 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเ คราะห์ค่า t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
โดยการทดสอบรายคู่ตามวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการ
กำกับติดตามและการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการเรียนการสอน 2) การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
This study aimed to study the academic leadership of the school administrators. Under the Office of Chiang
Rai Primary Educational Service Area 3 And to compare the academic leadership of the school administrators Under
the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 according to the opinions of administrators and teachers
classified by sex. Highest qualification Performance status And working experience The samples used in this research
were education institution administrators and teachers in educational institutes. Under the Office of Chiang Rai Primary
Educational Service Area 3, Academic Year 2020, totaling 438 people, separated into 103 school administrators and
335 teachers in educational institutes By the sampling method stratified by distric. The research instruments were
divided into 2 parts, part 1: General information of respondents and part 2, Academic Leadership of School
Administrators. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The
statistics used to test the hypothesis were T-test, and a double difference test with the Scheffe method.
The results of the study showed that 1) the academic leadership of the school administrators. Under the Office
of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, the overall level was at a high level. When considering each aspect,
it was found that all aspects had opinions at a high level. Where the side with the highest mean is The development
of an environment that supports learning, followed by teaching and learning management and promoting the school's
learning environment. And the side with the lowest mean is In the supervision and use of feedback in the teaching
and learning process 2) A comparison of the academic leadership levels of the school administrators Under the Office
of Chiang Rai Primary Education Service Area 3 found that the administrators and teachers with sex Highest
qualification Performance status And working experience is different. There were statistically significant differences in
opinions about academic leadership among school administrators at the .05 level.
Keywords: Academic leadership, Leadership of the School Administrators

บทนำ
งานวิชาการเป็นงานสำคัญของสถานศึกษา ตามทีพ่ ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้สถานศึกษามีอำนาจในการบริหารจัดการให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะให้
สถานศึ ก ษาดำเนิ น การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาได้ โ ดยอิ ส ระ รวดเร็ ว ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของผู ้ เรี ย น
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนร่วมได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ งวัดปัจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชนท้องถิ่ นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 53)
ดังนัน้ การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานวิชาการประกอบด้วย งานด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรีย นการสอน การจัดบุคลากรที่ เกี่ ยวข้ อง การจัดสิ่งส่ ง เสริ มด้า นวิ ชาการ รวมถึงงานด้า นการวั ด และ
ประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินงานด้านวิชาการ จะมีขั้นวางแผนงานด้านวิชาการ ขั้นจัดการและดำเนินการ และขั้นส่งเสริม
และติดตามผลด้านวิชาการ หลักการบริหารงานด้านวิชาการ คือ หลักแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียน
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จะต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการบริหารงานต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงจะสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ
แก่ครูได้ (เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ , 2554) การบริหารวิชาการเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้ความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหารการบริหารวิชาการ
ถ้ามองในด้านกระบวนการดำเนินงานแล้วเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกำหนดนโยบายการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน และประเมินผลการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ หลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 7)
ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็ น ผู ้ ม ี บทบาทสำคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การงานด้ า นวิ ชาการให้ ด ำเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อให้ภารกิจของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ
ทั้งนี้อาจต้องมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประการหนึ่งคือความเป็นผู้ที่
มีภาวะผู้นำทางวิชาการกล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้า ใจในทฤษฎีหลักบริหารการศึกษา ปรัชญาของการใช้หลักสูตร
ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่าง ๆ สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมการสอน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในเชิงวิชาการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิ ชาการส่งเสริมการจั ดการเรียนการสอนที่เน้ นนักเรียนเป็น
สำคัญ รวมทั้งการนิเทศกำกับติดตามให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ (อดิศร เนาวนนท์,
2550 อ้างอิงใน บาลกีส กาซา, 2560, หน้า 3)
ภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จทำให้งานมีคุณภาพ ซึ่งใน
ปัจจุบันการพัฒ นาคุณภาพของผู ้ บริหารในยุคปฏิ รูปการศึ กษาต้ องมี คุณ ลัก ษณะและพฤติกรรมของผู ้บริหารที ่ ใ ห้
ความสำคัญในด้านภาวะผู้นำทางวิชาการคือ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพราะผู้บริหารศึกษาคนเดียว
ไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างให้สำเร็จได้จะต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การที่ผู้บริหารจะได้รับความร่วมมือด้วยดีนั้น
จะต้องดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการรวมพลังครูทำให้กจิ กรรมด้านการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ เป็นที่พึงพอใจนั้น จะมี
คุณลักษณะโดดเด่นอยู่หลายประการ (พิมลพรรณ เพชรสมบัติ, 2555, อ้างอิงใน เกตุสุดา กิ้งการจร, 2560, หน้า 12)
โดยดำเนินงานในการกำหนดภาวะผู้นำทางวิชาการให้เป็นไปตามบทบาทที่ผู้บริหารในการปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน
คือองค์ประกอบที่ 1 การกำหนดภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำด้านการกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
2) ภาวะผู้นำด้านการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การจัดการด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้นำด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 2) ภาวะผู้นำด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 3) ภาวะผู้นำ
ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา
ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน 2) ภาวะผู้นำด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด
3) ภาวะผู้นำด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู 4) ภาวะผู้นำด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 5) ภาวะผู้นำด้าน
การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 6) ภาวะผู้นำด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ตามกรอบแนวคิด
ของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy, 1985, pp. 221-224) โดยผู้บริหารต้องทำงานร่วมกับครู กระตุ้นครู
ให้คำแนะนำครู และประสานงานให้ครูทุกคนทำงาน ร่วมมือกันด้วยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้กับการบริหารงาน
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วิชาการของสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด การบริหารงานวิชาการเป็นงานสำคัญของสถานศึกษา เนื่ องจากงาน
วิชาการจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัด
ความสำเร็จของผู้บริหาร หากผู้บริหารสานศึกษามีความสามารถในการบริหารวิชาการ และเป็นผู้นำทางการเรียนการ
สอน เพื ่ อ กระตุ ้ น ให้ ค รู พ ั ฒ นาตนเองในการปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ และกลวิ ธ ี ก ารสอนที ่ ห ลากหลาย
(เกตุสุดา กิง้ การจร, 2560, หน้า 12-13)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีสถานศึกษาในสังกัด 141 โรงเรียน (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563, หน้า 7) จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่า คุณภาพด้านผู้เรียนโดยภาพรวมทั้งเขต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ โดยได้คะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละดังนี้ คือ ภาษาไทย 34.74 ต่ำกว่าระดับประเทศเป็นร้อย
ละ 6.74 คณิตศาสตร์ 21.73 ต่ำกว่าระดับประเทศเป็นร้อยละ 2.51วิทยาศาสตร์ 25.17 ต่ำกว่าระดับประเทศเป็นร้อยละ
1.78 และภาษาอังกฤษ 23.18 กว่าระดับประเทศเป็นร้อยละ 1.03 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่า คุณภาพ
ด้านผู้เรียนโดยภาพรวมทั้งเขต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ โดย
ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ ดังนี้คือ ภาษาไทย 54.52 ต่ำกว่าระดับประเทศเป็นร้อยละ 4.10 คณิตศาสตร์ 25.86 ต่ำกว่า
ระดับประเทศเป็นร้อยละ 4.18 วิทยาศาสตร์ 33.15 ต่ำกว่าระดับประเทศเป็นร้อยละ 2.95 และภาษาอังกฤษ 29.45 กว่า
ระดับประเทศเป็นร้อยละ 3.25 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จากเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำร้อยละ 50 ทุกวิชา จากข้อมูลดังกล่าว
อาจตั้งสมมติฐานได้ว่า คุณภาพด้านงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเต็มที่ และยังจะส่งผลถึงคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไข พัฒนาการบริหารงานวิชาการซึ่ง
เป็นงานหลักของโรงเรียน และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563, หน้า 17)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ว่า มีภาวะ
ผู้นำด้านวิชาการมากน้อยเพียงใดในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะผู้บริหารเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การจัด
การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (Quality System Management) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษายังผลไปสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของนักเรียน
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามเพศ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด สถานภาพ
การปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์ในทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้ 5 ด้าน เพื่อนำไปศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 1) ด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียน 4) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
สนับสนุนต่อการเรียนรู้ 5) ด้านการกำกับติดตามและการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษา
สูงสุดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพ
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ
4. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จำนวน 132 คน และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที ่การศึก ษาประถมศึก ษาเชี ย งราย
เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,493 คน รวมทั้งสิ้น 2,625 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์
แก(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน และวิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอดอยหลวง ซึ่งสามารถสรุปผล
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงจำนวนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อำเภอ
แม่จัน
แม่สาย
เชียงแสน
แม่ฟ้าหลวง
ดอยหลวง
รวม

จำนวน
โรงเรียน
40
32
25
31
13
141

จำนวนประชากร
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
39
587
29
663
23
439
30
647
11
157
132
2,493

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
30
23
18
23
9
103

ครู
79
89
59
87
21
335

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด
สถานภาพการปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์การทำงาน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อนำไปศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 1) การกำหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การจัดการเรียนการสอน
3) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียน 4) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ 5) การกำกับติดตาม
และการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการเรียนการสอน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) ผลจาก
การวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 และนำไป Try out มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่
1. สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื ่ อ บรรยายข้ อ มู ล ทั ่ ว ไป ได้ แ ก่ ค ่ า ความถี ่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (xˉ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิ ต ิ อ นุ ม านหรือ อ้ า งอิ ง (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ การทดสอบค่ า t-test และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffé)
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์มี ดังนี้
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
โดยภาพรวม
ภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1.ด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของ
โรงเรียน
4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อ
การเรียนรู้
5.ด้านการกำกับติดตามและการใช้ข้อมูล
ย้อนกลับในกระบวนการเรียน
รวม

(n=438)
3.99
4.01
4.01

S.D.
0.89
0.82
0.82

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

4.03

0.86

มาก

1

มาก

4

X

3.97
4.01

0.86
0.82

ลำดับที่
3
2
2

มาก

จากตาราง 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อ
การเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียน และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกำกับติดตามและการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า
1. ด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และ
นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วม รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรใช้ข้อมูลด้านผลการเรียนของ
นักเรียนในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความ
ต้องการของครูเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน
-Proceedings-

625
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางด้านวิชาการของโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้ านการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานด้านครูผู้สอน สำหรับการรับเลือกเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถจัดแหล่งข้อมูลที่เอื้อต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
5. ด้านการกำกับติดตามและการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการเรียน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ผลการทดสอบเพื่อจัดทำโครงการสอนพิเศษให้เหมาะสมกับนักเรียน เช่น การสอน
ซ่อมเสริม และการสอนเสริม รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบอย่างเหมาะสม และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ผลการทดสอบเพื่อ
การประเมินความก้าวหน้าตามเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
ตาราง 3 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผสู้ อน จำแนกตามเพศ
ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1.ด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
ของโรงเรียน
4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อ
การเรียนรู้
5.ด้านการกำกับติดตามและการใช้ข ้อ มูล
ย้อนกลับในกระบวนการเรียน
รวม

ชาย

หญิง

t

Sig.

n
S.D. n
ˉx
272 3.91 1.00 166
272 3.94 0.90 166
272 3.94 0.91 166

ˉx
4.13
4.11
4.14

S.D.
0.66
0.67
0.64

-2.77*
-2.20*
-2.64*

0.00
0.00
0.00

272 3.95 0.95 166

4.15

0.65

-2.58*

0.00

272 3.87 0.93 166

4.12

0.71

-3.19*

0.00

272 3.93

4.13

0.63

-2.75*

0.00

0.91

166

หมายเหตุ: * P-value < .05
จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพศชายและ
เพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัย
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ตาราง 4 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้ บ ริ ห ารและครู ผ ู ้ ส อน จำแนก
ตามสถานภาพการปฏิบัตงิ าน
ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1.ด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
ของโรงเรียน
4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อ
การเรียนรู้
5.ด้านการกำกับติดตามและการใช้ข ้อ มูล
ย้อนกลับในกระบวนการเรียน
รวม

ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูผู้สอน

t

Sig.

n
103
103
103

S.D.
n
S.D.
ˉx
ˉx
4.36 0.63 335 3.88 0.93 5.93*
4.36 0.60 335 3.90 0.85 6.18*
4.39 0.56 335 3.90 0.86 6.76*

0.00
0.00
0.00

103

4.40

0.60

335

3.91

0.89

6.43*

0.00

103

4.20

0.62

335

3.90

0.91

3.85*

0.00

103

4.35

0.56

335

3.90

0.86

6.28*

0.00

หมายเหตุ: * P-value < .05
จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามตามสถานภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
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ตาราง 5 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1.ด้านการกำหนดภารกิจของ
ระหว่างกลุ่ม
โรงเรียน
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ
ระหว่างกลุ่ม
การเรียนรู้ของโรงเรียน
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
ระหว่างกลุ่ม
สนับสนุนต่อการเรียนรู้
ภายในกลุ่ม
รวม
5.ด้านการกำกับติดตามและการ ระหว่างกลุ่ม
ใช้ข้อมูลย้อนกลับใน
ภายในกลุ่ม
กระบวนการเรียน
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
หมายเหตุ: * P-value < .05

SS
12.93
333.92
346.85
13.08
283.50
296.57
14.99
280.24
295.23
16.43
304.60
321.02
9.131
314.76
323.90
13.62
279.29
292.91

df

MS

F

2
435
437
2
435
437

6.47
0.77

8.42*

Pvalue
0.00

6.54
0.65

10.03*

0.00

2
435
437
2
435
437
2
435
437
2
435
437

7.49
0.64

11.63*

8.21
0.70

11.73*

0.00

6.31*

0.00

10.60*

0.00

4.57
0.72
6.81
0.64

0.00

จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้าน แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
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ตาราง 6 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ตามความคิ ด เห็ น ผู ้ บ ริ ห ารและครู ผ ู ้ ส อน จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน
ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1.ด้านการกำหนดภารกิจของ
ระหว่างกลุ่ม
โรงเรียน
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการ ระหว่างกลุ่ม
เรียนรู้ของโรงเรียน
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
ระหว่างกลุ่ม
สนับสนุนต่อการเรียนรู้
ภายในกลุ่ม
รวม
5.ด้านการกำกับติดตามและการใช้ ระหว่างกลุ่ม
ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการ ภายในกลุ่ม
เรียน
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* P-value < .05

SS

df

MS

F

11.70
335.16
346.85
11.00
285.58
296.57
12.21
283.02
295.23
11.14
309.88
321.02
7.62
316.27
323.90
10.88
282.03
292.91

2
435
437
2
435
437
2
435
437
2
435
437
2
435
437
2
435
437

5.85
0.77

7.59*

Pvalue
0.00

5.50
0.66

8.3*

0.00

6.10
0.65

9.3*

0.00

5.57
0.71

7.82*

0.00

3.81
0.73

5.24*

0.01

5.44
0.65

8.39*

0.00

จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
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สรุปและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษา ภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที ่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบประเด็นที่น่าสนใจ นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็น งานหลักของสถานศึก ษาที ่ส่ งผลต่ อการเรีย นรู้ข องนัก เรี ยน ส่งเสริมให้นัก เรี ย นมี
คุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข รวมถึงการทำหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการวิเคราะห์บริบท
เป้าหมายของสถานศึกษา และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเกี่ยวการเรียนการสอน การจัดอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ซึ่งเป็นสิ่งทีช่ ่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน สามารถพัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่สถานศึกษากำหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอมร บุญโญปกรณ์ และปนัดดา ยิ้มสกุล (2554, หน้า 147 -158) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดของครูและผู้บริหาร ผลการศึกษา พบว่า ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของครูและผู้บริหารในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายมิติ พบว่า มิติด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาสุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558, หน้า
76-80) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิ ชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการจัดให้มีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกตุสุดา กิ้งการจร (2560, หน้า 81-83) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดให้มีส่งิ เสริมภาพการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. สำหรับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 3 ตามความคิ ด เห็ นของผู้ บริ หารและครูผู ้ส อน ด้ า นการกำกับติด ตามและการใช้ ข้ อมู ลย้ อนกลับใน
กระบวนการเรียนการสอน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญด้านอื่น
มากกว่ า และอาจมี ก ระบวนการในการประเมิ นกิ จกรรมการเรี ย นการสอนของครู และการให้ ผลย้ อ นกลั บแก่ครู
ทั้งทางด้านการนิเทศและการประเมินผลยังไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hallinger and Murphy กล่าวไว้ว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา และถูกถ่ายทอดไปสู่
ห้องเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเป้าหมายของสถานศึกษากับมาตรฐานของการเรี ยนการสอนในห้ องเรียน โด ยให้
การสนับสนุนครูด้านการเรียนการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยการ
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เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ การให้ผลย้อนกลับแก่ครูทั้งด้านการนิเทศ ติดตามและการประเมินผล โดยมีจุดประสงค์ที่
จะทำให้เป็นรูปธรรมและให้ครูเป็นผู้นำวิธีการสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558, หน้า 76-80) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน มีภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นอันดับสุดท้าย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญพา พรหมณะ (2559, หน้า
87-90) ได้ ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อ ง ภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการศึ กษาพบว่า ด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยระดับ
น้อยที่สุด
3. ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จำแนกตามสถานภาพ
การปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัย ทั้งนีอ้ าจจะเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มองว่า ตนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการสามารถ
นำความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ เพื่อ ชี้นำ ส่งเสริม สนับสนุน และโน้มน้าวจูงใจ ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อ พัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดภารกิจของโรงเรียน การ
พัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนครูผู้สอนอาจ
มองว่าผู้บริหารสถานศึกษายังมีภาวะผู้นำทางวิชาการบางด้านไม่เพียงพอ ดังผลการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในรายด้าน พบว่าด้านการกำกับติดตามและการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการเรียนการสอน เป็น
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Benne and Sheets (1997, p. 8 อ้างอิงใน ลัดดาวรรณ นัดดาเทพ,
2557, หน้า 40) ได้เสนอบทบาทของผู้นำที่แสดงถึงยุทธวิธีในอันที่จะทำให้ผู้บริห ารหรือผู้นำประสบความสำเร็จใน
การบริหารองค์การ ซึ่งผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา แลใจ (2559, หน้า 91-93) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ในโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ทุกด้าน แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึ กษาต่างกัน ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงย่อมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามากกว่าผู้ที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่ำกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

-Proceedings-

632
อมร บุญโญปกรณ์ และปนัดดา ยิ้มสกุล (2554, หน้า 147-158) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้น ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิด
ของครูและผู้บริหาร ผลการศึกษา พบว่า ผลเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
พบว่า ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมภาวะผู้ นำทางวิชาการของผู้ บริหารแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานนานกว่าย่อมมีประสบการณ์ ในการเรียนรู้ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน และการพบปะผู้คนมากมาย หลากหลายอาชีพ มากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
น้อยกว่า ซึ่งการมีประสบการณ์ที่มากกว่าย่อมเกิดการเรียนรู้ เพื่อปรับ ปรุงและพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่และ
การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน และสังคม จึงส่งผลให้ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันด้วย ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา แลใจ (2559, หน้า 91-93) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทาง
วิ ชาการของผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในอำเภอแม่ ส รวย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะนำทางวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ใน
ตำแหน่ง โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของปริฉัตร เล็กดวง (2554, หน้า 105-107) ได้ศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ประสบการณ์ในการ
ทำงานไม่เกิน 10 ปี 11-20 ปี และ 21 ปี ขึ้นไป ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการโดยภาพรวม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอน
ด้านการประสานงานและการใช้หลักสูตร ด้านการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการจัดให้มี
สิ่งจูงใจให้กับคณะครู ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ และด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐาน
ทางด้านวิชาการ มีความแตกต่างกันอย่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรประเมินความต้องการของครู เพื่อนำไปใช้
ในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูให้สอดคล้อง
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กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม
เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
5. ด้านการกำกับติดตามและการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารสานศึกษาควร
ส่งเสริมการใช้ผลการทดสอบเพื่อการประเมินความก้าวหน้าตามเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณายิ่งจาก ดร. วัชระ จตุพร
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณบดีและคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่น
กอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่ อให้การ
ศึกษาวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมนตรี
วิทยา และนายพิชชากร อานุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ที ่ ก รุ ณ าตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั ้ ง นี ้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ค ุ ณ ค่ า
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นพื้นที่ทดลองในการใช้
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นพื้นที่ศึกษา และให้ร่วมมือ จนการศึกษาครั้งนี้สามารถดำเนินการผ่านพ้นไป
ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก
ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขต เบญจมิตร สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 398 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
จากการศึกษาพบว่า การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
การเปรียบเทียบการศึกษาสมรรถนะหลัก ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ประสบการณ์การ
ทำงาน ทั้ง 4 ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .05 และการเปรียบเทียบการศึกษาสมรรถนะหลัก ผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำแนก
ตามขนาดสถานศึกษา ทัง้ 4 ด้าน พบว่า ขนาดสถานศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .05
คำสำคัญ: สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
1
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Abstract
The Study core Competency of School Administrators, on 21st century, Benchamit School Group, under The
Secondary Educational Service Area office 36, were aimed To study the core competencies of educational institution
administrators in the 21st century, the Sahasamit Under the Office of the Secondary Education Service Area 36 and
to compare the core competencies of the administrators in the 21st century, the Benjamit Campus Group Under the
Office of the Secondary Educational Service Area 36 Classified by Work Experience And school size The study was
studied from a sample group consisting of educational institution administrators, teachers of the Sahasamit Campus
Under the Office of the Secondary Educational Service Area 36, total 398 people used a questionnaire as a study
tool. The data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.
From the study, The Study core Competency of School Administrators, on 21 st century, Benchamit School
Group, under The Secondary Educational Service Area office 36, overall, at the highest level. When considering each
aspect, it was found that the side with the highest average was teamwork, followed by personal development. And
the side with the lowest mean was the achievement-oriented side.
A Comparison of Core Competencies Study core Competency of School Administrators, on 21 st century,
Benchamit School Group, under The Secondary Educational Service Area office 36, classified by work experience, it
was found that the working experience in all four areas had significant differences. Benjamit Campus Under the Office
of the Secondary Educational Service Area 36, classified according to the size of the educational institutes in all four
aspects, it was found that the size of the educational institutes had significant differences .05
Keywords: 21st century institutional management core competencies

บทนำ
โลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของมนุษย์ให้เป็นผู้มคี วามรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 16)
สังคมยุคปัจจุบันเป็นยุคของศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ปัจเจกชน ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค มีการพึ่งพาอาศัยกัน
ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และการเมืองในระดับที่สูงขึ้น โลกจะต้ อง “เชื่อมต่ อและร่ วมมือกัน” แสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน และสร้างกฎเกณฑ์สถานศึกษาคือสถานที่ ปลูกฝังความคิดดังกล่าวและในศตวรรษที่ 21 ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ส่งผลต่อความ เป็นอยู่ของมนุษย์โลก เริ่มตั้งแต่การล้มสลายของลัทธิสังคมนิยม ส่ งผลให้ลัทธิ
ทุนนิยมเข้า อย่างเต็มที่ ผลที่ตามมาคือการเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (พรธิดา วิเชียรปั ญญา.
2547 หน้า 11-17)
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การบริหารการศึกษาในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการศึกษาของชุมชน ซึ่งการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับคณะครู และชุมชนมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาท
สำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึ กษาเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร
จะต้องระลึกไว้เสมอ คือการใช้ความอดทนในการแก้ปัญหา และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในการทำงาน (ชัยเสฎฐ
พรหมศรี, 2550, หน้า 41-48)
จากที ่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง เป็ น ผู ้ ท ี่ ม ี บ ทบาทสำคั ญ ในการบริ ห าร และจั ด การศึ ก ษา
ซึ่งจำเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนความรู้ความสามารถ คุณธรรม
จริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ดการศึ กษาบรรลุ ถึ งความสำเร็จ ตามเป้ า หมาย และจุ ด มุ ่ งหมาย ของการศึกษา
จึงจำเป็นต้องรู้จักตนเอง ว่ามีหรือขาดลักษณะและความสามารถทางด้านใดบ้าง เมื่อทราบแล้วจะต้องพัฒนาลักษณะที่
ขาดหายไปนัน้ ให้เกิดขึน้ ในตนเองต่อไป เนื่องจากผู้บริหารในแนวปฏิรูปนี้ตอ้ งเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การเข้าสู่ตำแหน่งของ
การเป็นผู้บริหารมืออาชีพจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพก่อนว่า
ควรมีลักษณะเช่นไร จะได้เป็นแนวทางในการผลิตหรือพัฒนาได้ตรงตามความต้องการจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสนใจศึกษาสมรรถนะหลัก ผู้บริหาร
สถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 กลุ ่ ม สหวิ ทยาเขตเบญจมิต ร สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ นที ่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 36
มีโรงเรียนจำนวน 11 โรง จำนวนข้าราชการครู 377 คน จำนวนผู้บริหาร 21 คนเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา และกำหนด
คุ ณ ลั กษณะของผู ้ บริ หารสถานศึก ษาที ่ จะเข้ ามามีบทบาทในการบริ ห ารสถานศึ กษาให้ บรรลุ เป้ าหมายของการจัด
การศึกษา ผู้บริหารจึงต้องผสมผสานความสามารถส่วนบุคคลกับความสามารถตามหน้าที่การงาน เข้าด้วยกันทำให้ เกิด
เป็นภูมิความรู ภูมิปัญญา และความสามารถเฉพาะของสถานศึกษา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ ในการทำงานกับ
บุคลากรในสถานศึกษา อันจะนำไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา (จำเริญ จิตรหลัง, 2550,หน้า
17) การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จะช่วยกระตุนให้ผู้บริหารไดวิเคราะห์ตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยน พฤติกรรมให้เหมาะสม
และมีการพัฒนาตนเองไปสู ความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างศรัทธาใน ผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน สร้าง
บรรยากาศของความสามัคคี ทำให้งานสำเร็จได้ด้วยพลังของความร่วมมือ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน และขนาดโรงเรียน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ศึกษาสมรรถนะผู้บริหาสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 มี 4 สมรรถนะหลักทางการบริหาร (ก.ค.ศ.
ปี 2563) ได้แก่
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริการที่ดี
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
4. ด้านการทำงานเป็นทีม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
1-5 ปี
6-10 ปี
11 ปีข้นึ ไป
2. ขนาดของสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขต
เบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ การหาคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในกลุ่มโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 398 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2563)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัด (กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สพม. 36 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) โดยกำหหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 207 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 19
คน และครู จำนวน 188 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคำถามแบบเลือกตอบถามเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ขนาดของ
โรงเรียน ประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนคำถาม 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจ
มิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
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ที่ 21 ตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร 4 หลัก ลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการทำงานเป็นทีม จำนวนคำถามด้านละ 15 ข้อ
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กำหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างข้อคำถามให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร 4 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนอง และการทำงานเป็นทีม
3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร 4 ด้าน
4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนำแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)
5. นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content validity) ความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาข้อคำถามและภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล
6. นำผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของผู้เชี่ยวชาญนั้นคำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) แล้วเลือกดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และปรับปรุงข้อคำถามตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มคี วามตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาซึ่งข้อคำถามแต่ละข้อมี
ความสอดคล้องหรือไม่ มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
7. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบ
8. นำเครื่องมือวัดที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30
คน ซึ่งจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การหาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าประสิทธิ์แอลฟฟาของครอนบาค ( Alpha Coefficient)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้และยังได้รับการพิจารณา
ตรวจสอบขั้นต้นจาก คณะกรรมการประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. หาความเที่ยงตรง (validity) นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสอนประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผศ.ดร.สุนทร คลายอ่ำ 2. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ 3.

-Proceedings-

640
นายอรรณพ ยะตา พิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
3. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (กรมวิชาการ. 2553, หน้า 147-148)
4. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองใช้ทุกฉบับมาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่า (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1971, p. 160) ได้เท่ากับ .95
5. นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและ
จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้วธิ ีการขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูในโรงเรียน หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน
195 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) นำมาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ ใช้การวิเคราะห์คำนวณ ค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำ
บรรยาย
ตอนที่ 2 นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามเกณฑ์ (ก.ค.ศ. ปี 2563) 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม ทางการศึกษาด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิด
Likert การวิเคราะห์คำนวณโดยค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบ
คำบรรยาย
สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยกำหนดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิด Likert (1967, p. 90
-95) ด้วยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีสมรรถนะหลักฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีสมรรถนะหลักฯ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีสมรรถนะหลักฯ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีสมรรถนะหลักฯ อยู่ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีสมรรถนะหลักฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยใช้สถิติ ทดสอบที (t-test) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเตียว (one-way
ANOVA) ได้แก่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียนเมื่อมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Schefte)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้นำเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์แจกแจงความถี่ และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean: 𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เรื่อง ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์แจกแจงความถี่ และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน
19 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.20 และครู จำนวน 188 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.80 จำแนนตามประสบการณ์ ใ น ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 มีประสบการณ์ในการทำงาน
6-10 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 และ มีประสบการณ์ในการทำงาน 11 ปีข้นึ ไป จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ
55.60 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.00 ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90 และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสห
วิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายสมรรถนะผู้บริ หาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean: 𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.)
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การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรพัฒนาและการตรวจสอบโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในโรงเรียน อยู่
ในระดับมากที่สุด เท่ากันกับ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูผู้ สอนพัฒนาการเรียนการสอนและนํานวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให บรรลุเป้าหมายในแต่ละภารกิจอย่างสม่ําเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การรับผิดชอบโครงการและผลลัพธ์ของนักเรียน อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. ด้านการบริการที่ดี (Service Mind) การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการบริการที่ดี (Service Mind)
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีรูปแบบการพัฒนาอาชีพและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด และ มีการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถเข้าใจและคาดเหตุการณ์
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับตัวแทน
ชุมชน อยู่ในระดับมาก และสนับสนุนให้หาทรัพยากรนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ อวิจัยหรือวิธีสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมระบบการ
ทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากันตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีมี
ความพึงพอใจในบริการและผลการปฏิบัตงิ านของสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. ด้านการพัฒนาตนเอง (Self Development) การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการพัฒนาตนเอง (Self
Development) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการระบุวิธีการวางแผนวิกฤตและรับมือกับวิ กฤตอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ พัฒนางานโดยการนํา การผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด และมีการปรับปรุงการทำงานของตนเอง
และลูกน้อง อยู่ในระดับ มากที่สุด และรองลงมา มีการวางแผนด้านเวลา อยู่ในระดับ มากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีสามารถเลือกวิธีในการพัฒนาตนเองได้ อย่างเหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
4. ด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู้จักใช้ทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมด
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
ใช้ข้อมูลสถิติในการวิเคราะห์แ ละตัดสินใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด และรองลงมา สามารถเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
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สำหรับครู บุคลากรในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากันกับ กล้าเปิดเผยความรู้สึกและความเชื่อของตนเอง
ตรงไปตรงมา อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีความเต็มใจให้ ความร่วมมือในการ
ปฏิบัตงิ านงานร่วมกันยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ อยู่ในระดับ มากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สามารถนำประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องการศึกษาสมรรถนะหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน พบว่า สมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขต
เบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน และมีประเด็นที่นำมาอภิปรายใน 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้ า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement Motivation) การศึ ก ษาสมรรถนะหลั ก ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มี
คุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงาน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิพษิ ฐ์ มาล (2551
: 106 –108) ได้ทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาเลยเขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่วนมีค่ าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การบริการที่ดีเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านงนี้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ , การบริการที่ดี, การพัฒนาตนเอง, การทำงานเป็นทีม, การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์, การสื่อสารและการจูงใจ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้ า นการบริ ก ารที ่ ด ี (Service Mind) การศึ ก ษาสมรรถนะหลั กผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการบริการที่ดี (Service Mind)
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก ความตัง้ ใจและความพยายามของผู้บริหารในการปรับปรุงระบบบริการ
ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ ร ั บ บริ ก าร ความสามารถในการสร้ า งระบบการให้ บ ริ ก าร
ความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551 หน้า 74
– 76) ได้ทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหาร สถานศึกษา ตามความเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจัย พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การบริการที่ดี, การพัฒนาตนเอง, การทำงานเป็นทีม, การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์, การสื่อสารและการจูงใจโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการพัฒนาตนเอง (Self Development) การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กลุ ่ ม สหวิ ทยาเขตเบญจมิ ต ร สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที ่ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ กษาเขต 36 ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง (Self
Development) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์จุดเด่น
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จุดด้อยตนเอง การเลือกวิธีการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ จุดเด่น จุดด้อย ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร การจับใจความการสรุปความจากการอ่านและการฟัง ความชัดเจนในการอภิปรายและการอ่าน ยกตัวอย่าง
การตั้งคำถามและตอบคำถามได้ตรงประเด็น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้ คือ การจับ
ใจความ และการสรุปจากการอ่านและการฟัง ความชัดเจนในการอธิบายและยกตัวอย่าง การตัง้ คำถามและ ตอบคำถาม
ตรงประเด็น สามารถความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ คือ การใช้ Computer เบื้องต้น
การใช้ e-mail Internet การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน และ
ความสามารถในการประมวลความรู้และนำความรู้ไปใช้ คือ การวิเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
งาน และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ธีรภัทร แสนอำมาตย์ (2552 หน้า 100 – 102) ได้ทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะทางการบริหาร ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 และ เขต
2 ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การบริการที่ดี,
การพัฒนาตนเอง, การทำงานเป็นทีม, การวิเคราะห์และสังเคราะห์ , การสื่อสารและการจูงใจ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
1.4 ด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อน
ร่วมงานการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือแสดงบทบาทผู้น ำผู้ตามได้อย่างเหมาะสม สามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน
เป็นทีคอื การมีส่วนร่วม ในการวางแผนร่วมกับผู้อ่นื การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับข้อตกลงของทีม การตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูล และสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน คือ ความเต็มใจร่วมมือในการปฏิบัติงานความรับผิดชอบใน
การปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่ของตน การปฏิบัตติ นเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท การร่วมมือกับทีมงานใน
การแก้ปัญหาการปฏิบัตงิ าน การสนับสนุนให้กำลังใจยกย่องให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพนา พาโคกทม (2553 : 77 – 79) ได้ทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในภาพรวม คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์, การทำงานเป็นทีม, การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าโดย ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่การพัฒนาศักยภาพบุคคล, การมีวสิ ัยทัศน์
2. ผลเปรียบเทียบการศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจ
มิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า
ประสบการณ์ในการทำงานมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุทัย ภักดีประยูรวงศ์
(2556 หน้า 62 – 64) ได้ทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์, ด้านการบริการที่ดี , ด้านการทำงานเป็นทีม, การมีวิสัยทัศน์ , ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ , ด้านการ
สื่อสารและการจูงใจ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
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ผลเปรียบเทียบการศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจ
มิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ขนาด
สถานศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ 0.05 หนึ ่ ง ด้ า น คือ ด้ า นที ่ 3 การพั ฒ นาตนเอง (Self Development)
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรพนา พาโคกทม (2553 หน้า 77 – 79) ได้ทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในภาพรวม คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การทำงานเป็นทีม, การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่การพัฒนาศักยภาพบุคคล, การมีวสิ ัยทัศน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานของสถานศึกษา
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัญหาในการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาของการบริหารงานตามสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานตามสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
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การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Learning Environmental Management Affecting Quality Development of Schools
in Wawee Educational Quality Development Network Center under Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 2
กฤษนุ ก้อสละ1* และ วัชระ จตุพร2
Klisanu Kosala1* and Watchara Jatuphon2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 2) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ผู้บริหารและครูผู ้ส อน โรงเรียนในศู นย์ เครือข่า ยพัฒ นาการจัด การศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 100 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้
1. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่า ยพัฒนาการจัดการศึกษาวาวี
พบว่ า ในภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บมากที ่ สุ ด โดยเรี ย งลำดั บ แรกจากมากไปหาน้ อ ย 4 ลำดั บ คือ สภาพแวดล้ อ มด้าน
การบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาสภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียน
การสอน และสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ตามลำดับ
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียน ในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า
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2.1 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงที่สุด ได้แก่ ควรปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน แหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานเอื้อต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ ควรจัดสรรงบประมาณมาสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี และควรให้ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน ตามลำดับ
2.2 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยสอน รองลงมา คือ การยึดชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการคิดเชิงระบบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค้นพบตนเอง และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามลำดับ
2.3 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมทางด้าน
วิชาการ เช่น พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อ น รองลงมา คือ ออกแบบกิจกรรมให้น ักเรี ยนได้ทำกิจกรรมกลุ ่มอย่ า ง
หลากหลายและเปลี่ยนกลุ่ม ตามลำดับ
2.4 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาคือ ให้ชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
คำสำคัญ: การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้, ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาวาวี

Abstract
This research have a purpose 1) to study the management of the school learning environment in the Wawee
Educational Quality Development Network Center. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2
And 2) to study recommendations for the management of the learning environment of schools in the Wawee Educational
Quality Development Network Center. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2 The
population of this study was administrators and teachers. Schools in the Wawee Educational Management Development
Network Center Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2, 100 people The data were collected
by questionnaires in a 5- level estimation scale ( Rating scale) . Data were analyzed by using statistics, frequency,
percentage, mean and standard deviation. The results of the research can be summarized as follows.
1. Management of the School's learning environment in the wawee educational management development
network center found that in the overall picture was at the highest level In the first order of 4 descending order Is the
administrative environment at the highest level followed by the social environment and friends. Teaching and learning
environment and the building environment, respectively.
2. Recommendations for the development of the school's learning environment management quality In the
Wawee educational management development network center under the office of chiangrai primary educational service
area 2 found that
2. 1 Building environment the recommendations with the highest frequency were school buildings should be
renovated. learning resources are available to facilitate learning followed by budget should be allocated to create a
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technology learning center and should allow the community to participate in the improvement development of school
buildings respectively.
2. 2 teaching and learning environment suggestions with the highest frequency value including should bring
local wisdom to help teach followed by based on the real life of the learner in organizing the learning experience, the
students have the potential for systematic thinking and to think critically, discover oneself, and organize a variety of
activities for students to learn respectively.
2. 3 social environment and peer group suggestions with the highest frequency value including organizing
academic supplementary activities such as siblings followed by design activities for students to undertake a variety of
group activities and to change groups respectively.
2.4 Management environment suggestions with the highest frequency value including obtain additional budget
support from the local government organization followed by to the community Participate in organizing the learning
environment.
Keywords: Management learning environmental, Wawee educational management development network center

บทนำ
สังคมในยุค ปัจจุบันการศึกษาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติที่มี
คุณภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ดังนั้นงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นส่วนหนึ่งจึง
จำเป็นต้องจัดสรรในการพัฒนาการศึกษาเนื่องจากเป็นการลงทุน เพื่อพัฒนาบุคลากรของชาติในอนาคตในยุคที่ มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เช่นกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้า หมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมี
การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ขึ้นโดยเป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาเพื่อให้ทันกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยในมาตรา 4 หมวด
การจัดการศึกษาได้กำหนดไว้ว่า การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสื่อสารทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรูอ้ ันเกิดจาก การจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกือ้ หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชี ว ิต ด้วยในหมวด 4 มาตรา 24 (5) ได้ระบุไว้ว่า ส่งเสริมสนั บสนุ นให้ผู ้ส อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนีผ้ ู้สอนผู้เรียนอาจมีการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิ ทยาการประเภทต่ า ง ๆ เพราะฉะนั ้ น การจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จึ ง ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทั้ งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ทรรศนีย์ วราห์คำ, 2559, หน้า 1)
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แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนด้วยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัตใิ ห้ทำได้คดิ เป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน
และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งนีผ้ ู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิจิตรทยาการประเภท
ต่าง ๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
สถานศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ โรงเรียนเป็นองค์การ
ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียนก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน
ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใด ๆ (Hoy and Miskel, n.d. อ้างอิงใน วิโรจน์
สารรัตนะ, 2555, หน้า 22) อย่างไรก็ตาม มีผู้วิจารณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น Senge (1990,
อ้างอิงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 23) ที่เห็นว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมักเป็นได้เพียงแค่การดัดแปลงเท่านั้น ยังไม่ถึง
ขั้นก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงของโลกจากการจัดองค์การระบบเดิมที่เป็นระบบปิด เป็นองค์การที่พึ่งพา
การใช้ความคิด ซึ่งองค์การในระบบใหม่ จำเป็นต้องเป็นองค์การที่มีความสามารถในการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้
เป็นทางเลือกขององค์การสมัยใหม่ ที่จะปรับตัวให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพราะสิ่งแวดล้อมในยุค โลกาภิวัตน์ เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จำเป็นที่จะต้องเตรียมทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความพร้อมที่จะปรับตัวเอง และนำองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้สูง การยึดติดกับวิธีการและรูปแบบ
เก่า ๆ ในการทำงาน ถือว่าเป็นจุดอ่อนขององค์การในยุคปัจจุบัน เพราะเหลี่ยมมุมของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทุกวินาที จึงจะทำให้องค์การมีความก้าวหน้า นำองค์การอื่นอยู่เสมอ (กาญจนา
เทวศรัญยดิษฐ์, 2554, หน้า 2)
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบสถานที่ บริเวณ รวมทั้งบุคลากรและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียนมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน หรือก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจใน
การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่การงานของทุกคนในสถานศึกษาช่วยสร้า งบรรยากาศการ
เรียนรู้ ให้เกิดผลสำเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ (บุญนำ คันชั่งทอง, 2552, หน้า 16) ใน
การเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนนั้น จะแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของแต่ละคน ถึงแม้ว่าจะอยู่ห้องเรียน
เดียวกันก็ตาม ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสม ย่อมส่งผลดีหรือมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ดังที่ (ลลิ
ตา เจริญราษฎร์ 2554, หน้า 25) ได้กล่าวถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียน
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เกิดการเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้ ดังนั้นการบริหารจัดการที่จะทำให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ คือ
โรงเรียนต้องมีสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ เป็นโรงเรี ยนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้าน
ทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียน เป็นสิ่ง
สำคัญ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาเป็นคนที่สมบูรณ์ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนเป็นสำคัญ (ลลิตา เจริญราษฎร์ 2554, หน้า 24)
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะต้องเสริมสร้างผู้เรียนได้รับโอกาส อันพึงที่จะควรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามวัย การพัฒนาโรงเรียน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การจัดสภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน สภาพแวดล้อมที่ดี หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความ
ปลอดภัย มีแรงจูงใจ และเกิดความสุข ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ ตรงข้ามโรงเรียนที่ขาดการเอาใจใส่ตาม
สภาพแวดล้อม จะทำให้บุคลากรทั้งใน และนอกสถานศึกษามีบรรยากาศที่น่าเบื่อ ขาดความอบอุ่น บรรยากาศที่เป็นมิตร
และขาศรัทธาต่อโรงเรียนทำให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ขาดความสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (บุญทรง สังข์
ทอง 2537, หน้า 46) ชี้ให้เห็นสภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนซึ่งนักเรียนจะมีความรู้ความสามารถและมี คุณธรรมมากยิ่งขึ้นในบรรยากาศที่เอื้ออำนวยลักษณะทางสังคม
จิตวิทยาการเรียนการสอนทั้งทางด้านอารมณ์สังคมเจตคติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเสริมสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมมีผลทำให้
พฤติ ก รรมของคนเปลี ่ ย นไปในทางที ่ ดี ห รือ ไม่ ด ี ขึ ้ น อยู ่ กั บการเรี ย นรู ้ และประสบการณ์ ของแต่ ล ะคนดั ง นั ้ น การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีหรือมีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรมมีความรู้ มีความสามารถ พึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ใน
อนาคตแต่ โรงเรีย นในศูน ย์เครือข่ ายพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาวาวี ประสบปั ญ หาในการให้ ความสำคั ญกับการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนน้อย จึงส่งผลทำให้ผู้เรียนไม่ได้ รับโอกาส อันพึงที่จะควรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามวัย
เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมจึงเป็น
สิ ่ ง จำเป็ น ประการหนึ ่ ง ของการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ก ั บ ผู ้ เ รี ย นประสบปั ญ หาและอุ ป สรรคหลายประการในการจั ด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนซึ่งแยกปัญหาออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 1) ปัญหาด้านอาคารสถานที่จำนวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอ
2) ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้คือการปรับสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน 3) ปัญหาด้านการบริหารเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีน้อยจึงไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเท่าที่ควร 4) ปัญหาด้านกลุ่มเพื่อนเนื่องจากผู้เรียนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาในการ
ปรับตัว (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2562)
จากสภาพและปัญหาที่กล่าวมาผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชียงรายเขต 2 โดยมุ่งหวังที่จะใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพ ของโรงเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(จากการสังเคราะห์แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียน)
การจัดการสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ของโรงเรียน

1.สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่
2.สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน
3.สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร
4.สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา
2563 จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน ครู จำนวน 92 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2563)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยเป็นแบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการปฏิบัตงิ าน เพศ
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การทำงาน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี มี 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน การนำข้อมูลไปใช้ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยพิจารณาคะแนนตาม
แนวทางการสร้างเครื่องมือของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546,หน้า 73)
5 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire)
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
5.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ของโรงเรียน และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากตำรา เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
5.2 สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ
แก้ไขเนือ้ หาและการใช้ภาษา
5.3 นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความครอบคลุมของ
เนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้ออยู่ที่ 0.67-1.00
5.4 นำแบบสอบถามมาปรั บปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กั บผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มิใช่ประชากรตัวอย่างที่จะศึกษา จำนวน 30 คน และนำแบบสอบถามที่ทดลองใช้
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มาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 174) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
5.5 ทำการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
6.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 สำหรับขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
6.2 จัดส่งแบบสอบถามไปยังธุรการโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม
6.3 นำแบบสอบถามที่เก็บมาตรวจสอบความสมบูรณ์แต่ละฉบับและลงรหัสให้คะแนนตามน้ำหนักคะแนนแต่
ละข้อและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ
6.4 นำผลการคำนวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัย ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
7.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทุกฉบับ โดยได้รับคืน จำนวน 100 ฉบับ
7.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้แก่ เพศ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด และประสบการณ์การทำงาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
7.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี การหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ) สำหรับการแปลผลจะนำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่กี ำหนดเป็นช่วงตามค่าน้ำหนักคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด,
2556, หน้า 121) ซึ่งแบ่งค่าช่วงคะแนนเป็นช่วง ๆ โดยมีความหมายดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
7.4 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มาพรรณนาและ
สรุปเป็นรายด้าน

-Proceedings-

655

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.57,
 = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร (µ = 4.63, 
= 0.53) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน (µ = 4.61 , = 0.52) สภาพแวดล้อมด้านการจัดการ
เรียนการสอน (µ = 4.57,  = 0.55) ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ (µ =
4.48, = 0.56)
1.1 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ สถานศึกษามีการทบทวนการดำเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุง พัฒนา
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในสถานศึ ก ษา ตามลำดั บ และข้ อ ที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย ต่ ำ ที ่ ส ุ ด คือ สถานศึ ก ษามี ก ารวางแผนการดำเนิ น งานด้ า นการจั ด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
1.2 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
กำหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ประเมินการทำงานและการจัดการเรียนตามสภาพจริง
1.3 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ สถานศึกษามีการตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานเอื้อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษให้
สะอาดเรี ย บร้ อ ยและปลอดภั ย อยู ่ เ สมอ และข้ อ ที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย ต่ ำ ที ่ ส ุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารวางแผนการเพื ่ อ จั ด
สภาพแวดล้อมการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเอือ้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1.4 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่นเป็นมิตร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำ
กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู
2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยได้ดังนี้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 มีดังนี้
2.1. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน แหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานเอื้อต่อการเรียนรู้ รองลงมาคือ ควรจัดสรรงบประมาณมาสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี และควรให้ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน ตามลำดับ
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2.2. สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยสอน รองลงมา คือ การยึดชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการคิดเชิงระบบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค้นพบตนเอง และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่า ง
หลากหลาย ตามลำดับ
2.3. สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริม
ทางด้านวิชาการ เช่น พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน รองลงมา คือ ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มอย่าง
หลากหลายและเปลี่ยนกลุ่ม ตามลำดับ
2.4. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมา คือ ให้ชุมชนได้มามีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน

สรุปและอธิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วาวีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมด้านสังคม
และกลุ่มเพื่อน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีดังนี้
2.1 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงที่สุด ได้แก่ ควรปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน แหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานเอื้อต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ ควรจัดสรรงบประมาณมาสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี และควรให้ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน ตามลำดับ
2.2 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยสอน รองลงมา คือ การยึดชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการคิดเชิงระบบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค้นพบตนเอง และจัดกิจกรรมให้นัก เรียนได้เรียนรู้อย่า ง
หลากหลาย ตามลำดับ
2.3 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมทางด้าน
วิชาการ เช่น พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อ น รองลงมา คือ ออกแบบกิจกรรมให้น ักเรี ยนได้ทำกิจกรรมกลุ ่มอย่ า ง
หลากหลายและเปลีย่ นกลุ่ม ตามลำดับ
2.4 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมา คือ ให้ชุมชนได้มา มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
2. อภิปรายผล
จากผลวิจัยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรีย นในศูนย์ เครือข่ายพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่คน้ พบนำมาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี้
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1. จากผลวิจัย พบว่า การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้วางแผนกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกำหนดแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่คาดหวังให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมตามหน้าที่ของตนเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และนักเรียน ฝึกการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองโดยมีครูคอยแนะนำภายใต้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพร้อมกับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดความรัก ความไว้วางใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ทำให้นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรวัฒน์ ขจรวิทย์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นโรงเรี ย นบางปะกอกวิทยาคม สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 1 กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า การบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น อยู่ ใ น
ระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา คื อ ด้ า นกลุ่ ม
เพื่ อ น ส่ ว นด้ า นอาคารสถานที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ ำ ที่ สุ ด หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 สภาพแวดล้ อ มด้ า นการบริ ห าร โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู ้ บ ริ ห ารเห็ น
ความสำคัญในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
ทำให้มีประสิทธิภาพของงานมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวคิดต่าง ๆ ย่อมทำให้เกิดแนวทางที่
หลากหลาย เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ นัฐราพร พิชญากร (2561,หน้า 94) ได้ศึกษา รายงานการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดลุ่ม พบว่า การประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนวัดลุ่ม ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน
1.2 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่า ครูผู้สอนส่วนมาก
เป็นครูที่มีอายุน้อย จึงมีความกระตือรือร้นและมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี เพราะได้สอนตรงตามรายวิชา ที่ตนเอง
ถนัด มีการจัดเตรียมการสอนใช้ส่ือที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน ทำให้นักเรียนมีความสนใจ สนุกและเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่
เรียน จัดการเรียนรู้ดว้ ยกระบวนการที่หลายหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง พร้อม
ทั้งโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน สอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ประวีณา โภควณิช (2559, หน้า 61-62) เรื่องแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับ
สถานศึ ก ษาเรี ย นรวมระดั บประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่ า สภาพการดำเนิ น งานที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องการจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
1.3 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมด้าน
อาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามได้อย่างมาก
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โดยเฉพาะในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอาคารเรียน สถานที่ โรงเรียนได้จั ดสภาพแวดล้อมได้ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน มีอาคารเรียน ห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ สมบูรณ์
พร้อมใช้งาน ห้องเรียนมีสภาพสะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอต่อนักเรียนเพราะสภาพแวดล้อม บุคคลและ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ก่อเกิดการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกศินี เครือนาค (2555, หน้า121) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า การจัดสภาพแวดล้อม
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้านอาคารสถานที่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.4 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าโรงเรียน
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีกิจกรรมส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน เช่น กีฬาสีภายใน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันรู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความสนุกสนานในระหว่างที่ทำกิจกรรมกันกับเพื่อน สอดคล้องกับ
ของ สุรวัฒน์ ขจรวิทย์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
โรงเรี ย นโรงเรี ย นบางปะกอกวิทยาคม สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต กรุ ง เทพมหานคร
พบว่ า ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
2. ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.1 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร คือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ ่ น สอดคล้ อ งกั บ งานเขี ย นของ บุ ญ นำ คั น ชั ่ ง ทอง (2552, หน้ า 89) ที ่ ไ ด้ ศ ึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนบ้านสามโค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
โรงเรียนต้องมีการจัดหางบประมาณเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยขอรับการ
สนับสนุนจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทัง้ ยังทำให้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งทำ
ให้บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านร่วมกันสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีความสุข ทำให้มีประสิทธิภาพของงานมากยิ่งขึ้น
2.2 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน คือ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม (2552, หน้า 71) ได้ศึกษาผลการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
จังหวัดชลบุรี ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนว่า โรงเรียนจะต้องใช้วทิ ยากรภายนอก หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
2.3 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานเอื้อต่อ
การเรียนรู้สอดคล้องกับงานเขียนของ จรรยา วรรณเวช (2553, หน้า 86) ได้ศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนวัดดีหลวงนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 และให้ข้อเสนอแนะ
ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนจะต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

-Proceedings-

659
2.4 สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน คือ จัดกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาการ เช่น พี่สอนน้อง เพื่อน
สอนเพื่ อ น สอดคล้ อ งกั บงานเขี ย นของ ลลิ ต า เจริ ญ ราษฎร์ (2554, หน้ า 171) ที ่ ไ ด้ ศ ึ ก ษาผลการบริ ห ารการจั ด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน โรงเรียนบ้านหนองไข่นก จังหวัดอุบลราชธานี และได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าในการบริหารการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อนต้องมีการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ใน
การจัดกิจกรรมนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นสภานักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมกีฬา จะมีการรวมกลุ่มคละ
กัน ในแต่ละช่วงชั้น ทำให้นักเรียนมีความผูกพัน สนิทสนม รักพี่ รักเพื่อน รักสถาบัน โรงเรียนมีการเสริมสร้างการพัฒนา
กระบวนการวิธีในการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน มีความเข้าใจคุณลักษณะนิสัยของประชาธิปไตยใน
โรงเรียน มีการทำงานเป็นทีม ในด้านการเรียนการสอน ได้จัดให้มีโครงการเพื่ อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง ในการสอนซ่อม
เสริมให้กับนักเรียน และในช่วงปลายปีการศึกษา ฝ่ายแนะแนวได้เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษามาให้
คำแนะนำกับรุ่นน้อง ในวันที่นักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยสอดคล้องกับ
ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม (2552, หน้า 22) ที่กล่าวว่า การคบเพื่อนของวัยรุ่น จะเลือกคบคนที่ถูกใจตน มีความสนใจ และมี
ความคิด อุดมคติคล้ายกัน วัยรุ่นจะให้ความสำคัญกับการคบเพื่อนมาก และกลุ่มเพื่อนก็จะมีอิทธิพลต่อตนเองมากเช่นกัน
เมื่อวัยรุ่นมีการคบเพื่อนและเข้ารวมกลุ่มกัน ก็จะสร้างกิจกรรมร่วมกัน และมีการสร้างกฎเกณฑ์ของกลุ่ม โดยทั่วไปวัยรุ่น
จะเคารพและภักดีต่อกฎเกณฑ์ของกลุ่มมาก จะทำสิ่งต่าง ๆ เหมือนกัน เช่น การแต่งตัว การพูด การนิยมสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้
1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ควรกำหนดนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ในโรงเรียน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการดำเนินงาน
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึก ษาวาวี ควรกำหนดนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ในโรงเรียน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเรื่องสถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประเมินการทำงานและการจัดการเรียนตามสภาพจริง
3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ควรกำหนดนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ในโรงเรียน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ โดยเฉพาะเรื่องการสถานศึกษามีการวาง
แผนการเพื่อจัดสภาพแวดล้อมการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเอือ้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
4. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ควรส่งเสริมให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย มีการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะเรื่อง ให้สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การบริหารการจัดการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนในศูนย์เครือ ข่ า ย
พัฒนาการจัดการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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2. ควรศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาวาวีกับ ศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำผลการวิ จัยไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมใน
ทุกบริบทพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา
วาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจาก
บุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร. วัชระ จตุพร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ นายวิ ชา สมบุ ญ ผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย นบ้ านทุ่ ง พร้ า ว (เพ็ ค กี ้ ฮ ิ ทค็ อ ก) นายเอนก กั นหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำ
แก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนทำให้การศึกษา
ค้นคว้าครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก และให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จ
ลุล่วงได้ดว้ ยดี
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การศึกษาการบริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The comparative study of school management following Anti-Corruption
Education of Chiang rai primary educational service area office 3
กะรัต วรรณสุทธิ์1* และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Carat Wannasut1* and Natthawut Subphaso 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาสภาพทางการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2.) เปรียบเทียบระดับ
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 323
คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 140 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามสำรวจรายการ และแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
และทดสอบรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวม มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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Abstract
The purposes of this research were to study school management following the Anti-Corruption Education of
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3, and to compare with management prior to the Anti-Corruption
Education of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. The study sampled 323 people, including directors
of education and teachers. The research used a random stratified sampling of participants by using the sample size
table of Krejcie and Morgan. Data was collected using a five-rating question and was analyzed through a computer
program to calculate the mean, S.D., and one way ANOVA. The research found that the school management following
Anti-Corruption Education of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 was in the highest levels. Divided
by gender, and work experience the result were significantly different as prepare for manage the Anti-Corruption
Education curriculum, create the Anti-Corruption Education curriculum, plan to take the Anti-Corruption Education
curriculum, take the Anti-Corruption Education curriculum, conclude and report the results of the Anti-Corruption
Education curriculum, supervision monitoring and evaluation the Anti-Corruption Education curriculum.
Keywords: Management Curriculum, Anti-Corruption Education

บทนำ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการวัดดัชนีการรับรู้
การทุจริตในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัป
ชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมสิทธิหน้าที่
เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัด
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน ให้สถานศึกษาทุกแห่งนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกัน การทุจริตให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563
ได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
เป็ น พลเมือ งดี ข องชาติ และพลเมือ งโลกที ่ด ี มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยแนวทางการดำเนิ น การให้ส ั มฤทธิ ์ผล คือ
การสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำไปสู่การจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อย่างเข้มข้นจริงจัง มีการติดตามผลการดำเนินและผลการใช้หลักสูตร
ตามกระบวนการบริหารหลักสูตรของกรมวิชาการ
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จากการปฏิรูปการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม รักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี ผ่านหลักสูต รการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงการโตไปไม่โกง รู้จักการคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นพลเมืองที่มีความรั บผิดชอบต่อ
สังคม ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนในการขับเคลื่อนหลักสูตร เพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการศึกษา เห็นความจำเป็นที่ครูผู้สอนทุกท่าน ตลอดจนผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จะต้องมีความรู้ความ เข้าใจ
ในการบริหารหลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจึงได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการบริ หาร
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐาน ชุ ด หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และขนาดของ
โรงเรียน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ

ตัวแปรตาม
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื ้ น ฐาน ชุ ด หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 7 ด้าน
ด้านที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ด้านที่ 2 การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา
ด้านที่ 3 การวางแผนดำเนินการใช้
หลักสูตร
ด้านที่ 4 การดำเนินการบริหาร
หลักสูตร (ใช้หลักสูตร)
ด้ า นที ่ 5 การนิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล
ด้านที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน
ด้านที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา

สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่างกัน
2. ขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันมีการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาก
140 โรงเรียน จำนวน 131 คน และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 2,397 คน รวมประชากรทั้งสิน้ จำนวน 2,528 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 335 คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 140 โรงเรียน ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาโดยวิธีการ
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กำหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางสำเร็จรูปของ เครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จากนั้นเพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาดโรงเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่พเิ ศษ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหาร
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ชุ ด หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ จำนวน
3 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 7 ด้าน จำนวน 40 ข้อ ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. กำหนดประเด็นที่ต้องการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา ให้
คำแนะนำ
5. ผู้ศึกษาค้นคว้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นำแบบสอบถามที่ตรวจแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
ความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาข้อคำถามและภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล
7. นำผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของผู้เชี่ยวชาญนั้น คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้ว
เลือกดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตาม
เนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ซึ่งข้อคำถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องหรือไม่ ซึ่งหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง อยูท่ ี่ระดับ 0.67-1.00
8. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ
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9. นำเครื่องมือวัดที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จำนวน
30 คน เป็นกลุ่มทดลองที่มีสภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใกล้เคียงกลุ่ม
ตัวอย่าง คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มจับฉลากแบบไม่ใส่คืน เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีครอน
บาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .983
10. จัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาค้นคว้าดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบฟอร์มด้วยตนเอง โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ผู้ศึกษาค้นคว้าขอความอนุเคราะห์หนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทุกโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 140 โรงเรียน
2. ผู้ศึกษาค้นคว้านำแบบสอบถามไปแจกให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 335 ชุด และกำหนดขอรับคืนภายใน 30 วัน
3. ผู ้ ศ ึ ก ษาค้ น คว้ า รั บแบบสอบถามจากผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ในสำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยผู้ศึกษาค้นคว้าเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วยตนเองในแต่ละโรงเรียน และติดต่อ
ประสานงานรับแบบสอบถามคืนจากเครือข่ายทางการศึกษา ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 323 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
96.40
4. ผู้ศึกษาค้นคว้าตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ผู้ศึกษาค้นคว้านำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป และ
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 7 แนวทาง ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร ด้านการดำเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร)
ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ด้านการสรุปผลการดำเนินงานและการรายงาน ด้านการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิด Likert วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยกำหนดค่าคะแนน และการแปลความหมายไว้ ดังนี้
4.50-5.00 มีการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด
3.50-4.49 มีการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อยู่ในระดับ มาก
2.50-3.49 มีการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อยู่ในระดับ ปาน กลาง
1.50-2.49 มีการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อยู่ในระดับ น้อย
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1.00-1.49 มีการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ใช้สถิตคิ ่าร้อยละ
2. ใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยายสรุปเป็นความเรียง

ผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 5 – 10 ปี ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือครูในโรงเรียนขนาดกลาง
2. ความคิดเห็นในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกเป็นรายด้าน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดย
ภาพรวม พบว่า การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง 7 ด้าน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผน
ดำเนินการใช้หลักสูตร และด้านการเตรียมความพร้อม

สรุปและอธิปรายผล
จากสมมติฐานที่ 1 ประชากรที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่างกัน พบว่า ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน จึงทำให้การเปรียบเทียบมีความ
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แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับบุ ญกอง พลสมัคร (2559) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตร
สถานศึ กษาในโรงเรี ยนประถมศึ กษาสัง กัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา อุ บลราชธานี เขต 5 พบว่า
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพในการบริหารหลักสูต รสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน จึง
ทำให้การเปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับบุญกอง พลสมัคร (2559) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปั ญ หาการบริ หารหลัก สู ตรสถานศึ กษาในโรงเรี ย นประถมศึ กษาสั งกั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที ่ การศึ กษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใน
ความกรุณาของ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ที่ให้ความกรุณาในข้อคำปรึกษา
คำแนะนํา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องด้วยความปรารถนาดีตลอดการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนีเ้ สร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกท่านที่ให้
ความรู้อันแตกฉานและทรงคุณค่าแก่ผู้ศกึ ษาค้นคว้า
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา นายบรรหาญ ปันทะนัน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา และดร.กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้
เชียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงในการ
เก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบริหารการศึกษาที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจ
จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี
หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีคุณค่าและประโยชน์ต่อวงการศึกษา คุณค่าและ ประโยชน์เหล่านั้น ขอมอบ
เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้ ศึกษา
ค้นคว้า
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Acting Sub. Lieutenant Jittipoom Thepkhum 1* and Watchara Chatuphon2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพการณ์
ปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 438 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 103 คน และครูในสถานศึกษา จำนวน 335 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบ t-test การทดสอบ F-Test และการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการศึ กษาพบว่ า 1) ภาวะผู ้ นำเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้ บริหารสถานศึ กษา สั งกั ดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ ด้านการมี
ความคิดสร้างสรรค์ และด้านการมีจินตนาการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 2) ผลการเปรียบเทียบ
ระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามเพศ จำแนกตามอายุ จำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาสูงสุด และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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Abstract
The objective of this study was to study the creative leadership level of school administrators. Under the Office of Chiang
Rai Primary Educational Service Area 3 and to compare constructive leadership Of school administrators Under the Office of Chiang
Rai Primary Educational Service Area 3 Classified by gender, age, highest educational background Operating status And work
experience The samples used in this research were education institution administrators and teachers in educational institutes. Under
the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, Academic Year 2020, totaling 438 people, separated into 103 school
administrators and 335 teachers in educational institutes. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation. The statistics used to test the hypothesis were t-test, F-test, and the Scheffe method.
The results of the study showed that 1) the creative leadership of the school administrators. Under the Office of Chiang
Rai Primary Educational Service Area 3 according to the opinions of administrators and teachers. The overall picture is at a high
level. When considering each aspect, it was found that all aspects had opinions at a high level. Where the side with the highest
mean is The field of vision, followed by creativity And imaginative aspects The side with the lowest mean is In consideration of the
individual 2) The results of the comparison of the creative leadership of the school administrators Under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 3 according to the opinions of administrators and teachers classified by sex, by age and by
working status. Classified by highest qualification And classified by work experience Overall, there was a statistically significant
difference in opinions about the creative leadership of the school administrators at the level of .05.
Keywords: Creative leader, Leadership of the School Administrators

บทนำ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับกัน
ว่ า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามารถ เพื่ อ นำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาประเทศนั ้ น คือ การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุว่า การศึกษาเพื่อสร้างคน และพลเมืองของชาติ ให้มีคุณภาพตามนโยบายของ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553, หน้า 9) และการศึกษาเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21
เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำรงรั กษาอัตลักษณ์ของประเทศ ประเทศไทยมีจุดเน้นในการขับเคลื่อนเติม
เต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ประชากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ที่ไร้ขีดกำจัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างปัญ ญาที่เพิ่มเป็นทวีคูณ
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 1)
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ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลสำคั ญ ที ่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การทำงานของบุ ค ลากรภายในโรงเรี ย น
(James & Connolly, 2000, p. 140) หน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษาคือ สนับสนุนให้มีการจัดทำหลักสูตร กำหนด
เป้าหมายการเรียนการสอน สนับสนุนผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังถูกกำหนดให้อยู่ในฐานนะผู้นำที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบตามตำแหน่งที่เป็นตัวกำหนดความเป็ นผู้นำ แม้ว่าผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารแต่ผู้บริหารก็ควรจะเป็น
ผู้นำ (Hoy & Miskel, 2001, p. 393 cited in Katz & Kahn, 1978) และบุญช่วย สายราม (2557) กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป มีการคัดเลือกและพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21
ดังนี้ คือ 1) ภาวะผู้นำทางการศึกษา (educational leadership) ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม การทำงานเป็ น ที ม และการทำงานแบบมี ส่ ว นร่ วม การปฏิ บั ต ิ ต นเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ม ี ความรู้
ความเข้าใจในบุคคลรอบตัว เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) การแก้ปัญหาสามารถจัดลำดับความสำคัญหรือจับ
ประเด็นสำคัญของปัญหา และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 3) การติดต่อสื่อสาร สื่อความได้อย่างชัดเจน ด้วยภาษา
และท่าทางที่เหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุ่ม และ 4) การพัฒนาตนเอง และบุคคลอื่น พัฒนาบุ คคลอื่นด้วยการสอนงาน
การเป็นพี่เลี้ยงการให้คำปรึกษา และพัฒนาตนเองด้วยการยอมรับจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองและให้ความสำคัญกับ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ คือการที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างเสมอภาค รู้จักมีความยืดหยุ่นมีความผ่อนคลายในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และการรู้จักการทำงานเป็นทีม
โดยมีการกำหนดหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพ็ญนภา ศรีภูธร (2562, หน้า 23) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เป็นความสามารถปรับเปลี่ ยนองค์กรให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าใน
สถานศึกษาหนึ่งอาจมีผู้นำได้หลายคนซึ่งแสดงบทบาทการใช้ภาวะผู้นำในลักษณะต่าง ๆ บทบาทภาวะผู้นำจึงมิได้จำเพาะ
เจาะจงเฉพาะกับผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น แต่หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แ ก่ครู
อาจารย์และบุคลากรต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ ซึ่งภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของโรบินสัน (Robinson. 2007, p.120) ประกอบด้วย ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการคำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และด้านการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยัง
มีมุมมองว่า ครูคือผู้นำโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คือผู้นำของผู้นำ กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เพียงแต่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอาจารย์และบุคคลากรในสถานศึกษาอีกด้วย ซึ่ง
ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ คือ การแสดงออกของผู้นำที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร ในด้านความสามรถในการนำความสร้างสรรค์ และกระตุน้ ให้เกิดความสร้างสรรค์ และไพฑูรย์
สินลารัตน์ (2553) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการวิจัยทั้งในเชิง
แนวคิด รูปแบบและกระบวนการ เพื่อฝ่าวงล้อมและขยายขอบเขตของการมองปัญหาทะลวงไปจากแนวทางแบบเดิม ๆ จึง
จะสามารถแก้ปัญหาสร้างสิ่งที่ดีและยั่งยื นในอนาคต จะเห็นได้ว่าผู้น้าหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ และเจริญรุดหน้าไปสู่ความเป็นเลิศได้
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการต่าง ๆ ในโลกก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์สามารถกำหนด
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ภาพอนาคตของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อนำสถานศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น ดังนั้น ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารใน
การดำเนินงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ งานวิจัยหลายเรื่องชี้ให้เห็นว่าภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อ
การพัฒนาองค์กร และการจัดการในทุกระดับทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลก หรือระดับท้องถิ่น ผู้นำเปรียบเสมือนจุดรวม
แห่งพลังของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในภาวะวิกฤติของระบบราชการ องค์กรมีความต้องการภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีความ
เข้มแข็ง ตังใจที่จะแก้ปัญหาอย่างกล้าหาญอดทน และต่อเนื่องสามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดการพัฒ นาองค์กร ทำให้
การทำงานเดินไปสู่ทิศทางที่ดีข้นึ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับองค์กร (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2556)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 141 โรงเรียน และมี
วิสัยทัศน์ คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการปฏิรูปการศึกษา สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
เชื่อมโยง บูรณาการ เป็นจริงและประสบความสำเร็จนั้น ต้องพัฒนาที่ตัวผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นที่ต้องเตรียม
ความพร้อมในการรับกับสภาพสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับกับแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 2563 ซึ่งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในสังกัด โดยมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมีความแตกต่างกัน ในด้านการบริหารงานทั้ง 4 งานหลัก คือ งานวิชาการ
งานบริ ห ารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริ ห ารทั่ วไป ซึ ่ ง ยอมมี ผลต่ อ ประสิ ทธิภ าพของการจั ด การศึ กษา โดย
สถานศึกษาแต่ละแห่ง มีผลการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ในเรื่องของผลการทดสอบและประเมินผลระดับชาติ O-NET มี
ผลการทดสอบ สถานศึกษา สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ท่กี ำหนด จากเกณฑ์กำหนดขัน้ ต่ำร้อยละ 50 ทุกวิชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการ และความมีประสิทธิภาพของโรงเรี ยน (แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563, หน้า 17)
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารหรือผู้นำองค์การไม่ได้เพียงมีหน้าที่บริหารสั่งการเท่านัน้ (จักรกฤษณ์ โพดาพล,
2556, หน้า 1) แต่ความเป็นผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความสลับซับซ้อนผู้นำต้องอาศัยกระบวนการคิดและ
มุมมองที่แตกต่างจากเดิม ในการมองหาทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์มองโลกในแง่ดีมีความ
ยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ , 2556) ดังนั้น องค์การจึงต้ องการผู้นำเชิง
สร้างสรรค์เพื่อหาทางออกให้กับปัญหา มีความคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆและคิดนอกกรอบ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์จึงควร
เป็นโมเดลของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้านภาวะผู้นำต่อไปด้วยวิธีการวิจัย ทั้งในเชิง
แนวคิด รูปแบบและกระบวนการแบบใหม่ จึงจะสามารถแก้ปัญหา สร้างสิ่งที่ดแี ละยั่งยืนได้ในอนาคต (ไพทูรย์ สินลารัตน์,
2553) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิชัย วิศวกุลวาณิช และคณะ (2559, หน้า 79) ที่ระบุว่าคุณลักษณะภาวะผู้นำที่
ต้องเสริมสร้าง ได้แก่ การมีความรู้และเข้าบทบาทผู้นำ มีการพัฒนาที ม มีการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์มคี วามเชื่อมั่น มีความยืดหยุ่น มีการตัดสินใจ มีการจูงใจและมีการบริหารจัดการขัดแย้ง
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จากความสำคัญดังกล่าว ทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ว่ามีระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นอยู่เป็นอย่างไร
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจนำไปเป็นข้อ มูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อที่จะได้มีความพร้อมในการ ปรับตัว ด้านกระบวนการบริหารจัดการ และพัฒนา
ให้มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพื่อพร้อมรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดั บภาวะผู ้นำเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้ บริหารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด สถานภาพการณ์ปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์ใน
การทำงาน

สมมติฐานของการวิจัย
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ที่มี
จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพการณ์ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการทำงาน ที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ท่ตี ่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปแนวคิดของภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ทำให้ได้ตัวแปรที่ใหม่เพื่อสอดรับกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังแสดงในตาราง
สังเคราะห์ตารางที่ 1 ประกอบด้วย 1) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว 3) ด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4) ด้านการมีวิสัยทัศน์ และ5) ด้านการมีจินตนาการ ซึ่งผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังภาพ
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ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,493 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,625 คน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 103 คน และครูในสถานศึกษา จำนวน 335 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการปฏิบัตงิ าน เพศ
อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพการปฏิบัตงิ านและประสบการณ์ในการทำงาน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อนำไปศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ด้านการมี
ความยืดหยุ่นและปรับตัว 3) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4) ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ 5) ด้านการมีจินตนาการ ผล
จากการวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 และนำไป Try out มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย อายุมากที่สุด คือ อายุ 31 - 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจำนวน ปฏิบัตงิ านเป็นครูผู้สอน และมีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10
2. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ ด้านการมี
ความคิดสร้างสรรค์ และด้านการมีจินตนาการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า
2.1 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ บริหารสถานศึกษามี
ความคิดที่เป็นด้านบวก รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีทัศนคติที่ดแี ก่การทำงาน องค์กร และผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
2.2 ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างความอิสระและผ่อนคลายในการทำงาน ไม่ให้ตึงเครียดจนเกินไป รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้าง
บรรยากาศในการทำงาน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ในการ
ทำงานอยู่เสมอ
2.3 ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ตระหนั ก ถึ ง ความแตกต่ า งในการทำงาน รองลงมาคือ ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาคอยสำรวจความถนั ด ที ่ แ ตกต่ า งของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงความต่างระหว่างบุคคล
2.4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดความ
คาดหวังพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึ กษาชี้นำให้เห็นแนวทางการปฏิบัต ิแก่
บุคลากรให้ปฏิบัติตามเป้าหมาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการคาดการณ์หรือวางแผนงานใน
อนาคต
2.5 ด้านการมีจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
สนุกสนานหรืออารมณ์ขัน รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคาดหวังซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพความสำเร็จของ
องค์กรในจิตใจ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความศรัท ธา ต่อสายงานและมีเจตคติที่ ด ี ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
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3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคำนึงถึง
ปัจเจกบุคคล และด้านการมีวสิ ัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัว และด้านการมีจินตนาการ ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ยบเที ย บระดั บภาวะผู้ น ำเชิ งกลยุทธ์ ของผู ้ บริ หารสถานศึ กษา สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว และด้านการมีจินตนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล และด้านการมีวิสัยทัศน์ ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) ดังนี้
5.1 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีมีความคิดเห็นด้าน
การมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31–40 ปี และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 41 – 50 ปีมี
ความคิดเห็นด้านการมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31 – 40 ปี
5.2 ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีมีความ
คิดเห็นด้านการมีความยืดหยุ่นสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31–40 ปี และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 41 – 50
ปีมีความคิดเห็นด้านการมีความยืดหยุ่นสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31 – 40 ปี
5.3 ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีมคี วามคิดเห็นด้าน
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคลสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้ สอนที่มีอายุ 31–40 ปี และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 41 – 50 ปีมี
ความคิดเห็นด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31 – 40 ปี
5.4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 41 -50 ปี มีความคิดเห็นด้านการมี
วิสัยทัศน์สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 41 – 50 ปีมีความคิดเห็น
ด้านการมีวิสัยทัศน์สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31 – 40 ปี ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่ำกว่า 30 ปี มีความ
คิดเห็นด้านการมีวสิ ัยทัศน์แตกต่างกับผู้บริหารและครูผู้สอนที่ที่มีอายุ31 – 40 ปี และอายุ51 ปีข้นึ ไป
5.5 ด้านการมีจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นด้านการมี
จินตนาการสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ31 – 40 ปี และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี อายุ 31 – 40 ปี มีความคิดเห็น
ด้านการมีจินตนาการสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 41 – 50 ปี
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6. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ สอน จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) ดังนี้
6.1 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทมีความ
คิดเห็นด้านการมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
6.2 ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท
มีความคิดเห็นด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัวสูงกว่ากับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
6.3 ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่ า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมี
ความคิดเห็นด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความคิดเห็นด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลกว่ากับผู้ บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
6.4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีความคิดเห็น
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์สูงกว่ากับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
6.5 ด้านการมีจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มวี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทมีความคิดเห็น
ด้านการมีจินตนาการสูงกว่ากับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
7. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ดังนี้
7.1 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานต่ำกว่า 5
ปี มีความคิดเห็นด้านการมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี และ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นด้านการมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี
7.2 ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำ
กว่า 5 ปี มีความคิดเห็นด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัวสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5
– 10 ปี และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นด้านการมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี
7.3 ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า
10 ปี มีความคิดเห็นด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี
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7.4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี มีความ
คิดเห็นด้านการมีวิสัยทัศน์ สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี และผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นด้านการมีวสิ ัยทัศน์ สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี
7.5 ด้านการมีจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี มี
ความคิดเห็นด้านการมีจินตนาการสูงกว่าผู้บริหารและครูผสู้ อนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี และผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นด้านการมีจินตนาการสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา ภาวะผู้นำเชิง สร้า งสรรค์ ของผู ้บริหารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที ่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบประเด็นที่น่าสนใจ นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้า นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมายหรือภาพในอนาคตที่จะนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังวางแผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่การศึกษายุค
ใหม่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริวรรณ์ คำภูเงิน
(2561, หน้า 66–69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล
เวียง สันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวั ดเชียงราย พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตำบลเวียงสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้านมีระดับภาวะเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับมาก และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เ ฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับผล
การศึกษาของศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์ (2562, หน้า 106 -109) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต
ริมกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ที่อยู่บนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง จึงส่งผลให้ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีมุมมอง ทัศนคติ ความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภธิดา ธรรมสุท ธิวัฒน์ (2562,
หน้า 106 -109) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
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สหวิทยาเขตริมกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ผลการศึกษาการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ .01 และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของหยก ถาวรวงศ์ (2559)
ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์ของนิสติ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์ของนิสิตปริญญาโท จำแนกตามเพศ พบว่า นิสิต
ปริญญาโท ที่มเี พศ ต่างกันมีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ประดับ .05
3. ผลการเปรีย บเที ย บระดั บภาวะผู ้น ำเชิง สร้า งสรรค์ของผู ้ บริ หารสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อผู้บริ หาร
สถานศึกษาในการนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ ทั้งทางด้านมีความคิดสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ แตกต่าง ดังนั้นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน จึงมีความคิดเห็น โดยภาพรวมที่ต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์ (2562, หน้า 106 -109) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ผลการศึกษาการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จำแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของหยก ถาวรวงศ์ (2559) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์ของนิสิต
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบ
สร้างสรรค์ของนิสติ ปริญญาโท จำแนกตามอายุ พบว่า นิสิตปริญญาโท ที่มีอายุ ต่างกันมีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ประดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีสภาพ
การปฏิบัติงานที่ต่างกัน กล่าวคือผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์บริบทของ
สถานศึกษา วางแผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิ ดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการมอง
ภาพอนาคตที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของหยก ถาวรวงศ์ (2559)
ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์ของนิสติ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์ของนิสิตปริญญาโท จำแนกตามประสบการณ์ใน
การทำงาน พบว่า นิสิตปริญญาโท ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ประดับ .05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวินา สุธิโพธิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึ กษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า
ครูที่มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี
5. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผู้ บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสามารถมองเห็นวิธีปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะนำองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ดังนัน้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ต่างกัน จึงมีความคิดเห็น โดยภาพรวมที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา ศิลา (2556, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ สำนักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่
19) พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางขน (เครือข่ายที่ 19) จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์ (2562, หน้า 106 -109) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ผลการศึกษาการเปรียบเทียบจำแนกตามประสบการณีในการ
ทำงาน ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของดวงแข ขำนอก (2559) ได้
ศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต
6 พบว่าผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริ หารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนกตามประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาด้านการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
2. ผู้บริหารสถานศึกษามควรให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ในการทำงานอยู่เสมอ
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงความต่างระหว่างบุคคล
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการคาดการณ์หรือวางแผนงานในอนาคต
-Proceedings-

683
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความศรัทธาต่อสายงานและมีเจตคติที่ดตี ่อใต้บังคับบัญชา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณายิ่งจาก ดร. วัชระ จตุพร
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณบดีและคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่น
กอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่ อให้การ
ศึกษาวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมนตรี
วิทยา และนายพิชชากร อานุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ที ่ ก รุ ณ าตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั ้ ง นี ้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ค ุ ณ ค่ า
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นพื้นที่ทดลองในการใช้
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นพื้นที่ศึกษา และให้ร่วมมือ จนการศึกษาครั้งนี้สามารถดำเนินการผ่านพ้นไป
ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก
ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กาญจนา ศิลา. (2556), การศึกษาภาวะผูน้ ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารการศึกมาของโรงเรียนสังกัดทรงเทพมหา
นคร สำนักงานเขตบางเขน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม., : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
กรุงเทพมหานคร
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์. (2556). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา. ดุษฎีนพิ นธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2555). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์
ศษ.ม., มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง, เลย.

-Proceedings-

684

ดวงแข ขำนอก. (2559). การศึกษาภาวะผูน้ ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 6. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,
นครราชสีมา.
ไพฑูรย์ สินถารัตนั. (2553). ผูน้ ำเชิงสร้างสรรค์ : กระบวนทัศน์ใหม่และผู้นำใหม่ทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง. (2559). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี :
Robinson, K. (2007). The Principles of Creative Leadership. New York : McGraw - Hill.

-Proceedings-

685

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาดอยสันติครี ี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Study of Transformational Leadership of School Administrators in The Doi
Santikhiri Education Network under the Office of Chiang Rai Primary Aducational
Service Area 3
จิตอิสรภาพ ใจอารีย์1* และ วัชระ จตุพร2
Jitisaraphab Jaiar1* and Watchara Chatuphon2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน
6 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน และครูผู้สอน จำนวน 94 คน ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 102 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอย
สันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2) ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่ง พัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเที่ยงธรรม มีความหนักแน่น
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสร้างแรงบันดาล
ใจเชิงบวกมากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจเชิงลบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า ผู้บริหารควร
เป็นผู้ที่มี ความรอบรู้ มีความเข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิของ
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ผู้อื่นคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับในความแตกต่าง เพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
คำสำคัญ: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
This study aimed to study the transformational leadership level of the school administrators. In the Doi
Santikhiri Education Network Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 and to study
recommendations for developing transformational leadership among school administrators. In the Doi Santikhiri
Education Network Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 The population used in the
study were 6 school administrators, 2 deputy administrators, and 94 teachers in the Doi Santikhiri Education Network.
Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, Academic Year 2020, a total of 102 people. The
statistics used in data analysis are frequency values. Percentage, Mean and Standard Deviation.
The results of the study showed that 1) transformational leadership levels of school administrators In the Doi
Santikhiri Education Network Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, the overall level was
at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects had opinions at a high level. 2) The
feedback of the respondents on the strategic leadership of the school administrators. When considered individually, it
was found that On the ideological influence, it was found that the school administrators should adhere to the ideology
Aiming to develop learners mainly With moral knowledge Upright Be firm and aware of their roles and duties. For
inspiration, it was found that School administrators should be more positive than negative ones. Have good
communication skills In terms of cognitive stimulation, it was found that administrators should be knowledgeable,
understand the changing conditions in the Age of Education 4.0, and in considering the individuality. School
administrators promote and support democratic opinion. Respect the rights of others, recognize differences between
individuals, and accept differences. To assign tasks that are suitable for each person's potential
Keywords: Transformational Leadership, Transformational Leadership of School Administrators
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บทนำ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทำให้โลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึง
กันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดนการศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมในวันพรุ่งนี้ถูกกำหนดโดย
ทักษะและความรู้ที่ต้องการในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวน
ทัศน์แบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ ใหม่ มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อนเป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ เช่น การคิดวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การศึ กษามีความสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความ
ต้องการในการใช้กำลังคนของประเทศ การศึกษา จึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ (สำนักงานสภาเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, สื่อออนไลน์)
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพมีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุ ณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุ่งเน้นให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถดำรงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการเป็นพลเมือง โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง
ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง จึงต้อง
พิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษากำหนดให้จัดขึ้นแล้วส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2557, หน้า 66)
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถผลิตคนออก
สู่สังคม สามารถนำความรู้ที่ตนเองได้รับไปช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสร้างความเจริญให้แก่
ประเทศชาติ ดังนัน้ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศ จึงขึน้ อยู่กับสถานศึกษาเป็นสำคัญ ประสิทธิผลเป็นตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของสถานศึกษาสถานศึกษาจะอยู่รอดและมั่นคงได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของสถานศึกษาประสิทธิผลเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจว่า การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้มากน้อยเพียงใดเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดและวัดความสำเร็จกับวัตถุประสงค์
ทั้งนี้สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสามารถวัดได้จากการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
การพิ จ ารณาความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ ม ี ท ั ศ นคติ ท างบวกความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน (ภารดี
อนันต์นาวี 2553, หน้า 203-204) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องทำให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อ ม จะก่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำงานและเกิดประโยชน์สงู สุด
โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ
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สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนทำให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทำงาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งหมด (วิเชียร วงค์คำจันทร์, 2553, สื่อออนไลน์)
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี
โรงเรียนในกลุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันติคีรี โรงเรียน บ้านกลาง โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ โรงเรียนบ้าน
พนาสวรรค์ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ และโรงเรียนราษฎร์พัฒนา ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่บริเวณพื้นที่สูง สภาพปัญหาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง
4 ด้าน แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อาทิ ปัญหาด้านการ
บริหารทรัพยากรในองค์การ ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูไม่ครบชัน้ ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชัน้ ขาดงบประมาณ
รวมถึงครอบครัวนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบพัฒนามีน้อยไม่
เพียงพอที่จะจัดการพัฒนาครูแต่กลุ่มบริหารงานบุคคลต้องตอบตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรบางส่วนไม่พัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องทำให้ความชำนาญความแม่นยำในการนำกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานลงสู่การปฏิบัติเกิด
ความผิดพลาด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังของหน่วยงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 , 2563, หน้า 24-27)
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำจึงจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริหารของตนเองให้เหมาะสมกับการเป็น
ผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษา สร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความกล้าคิด
กล้าทำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็น
แบบปฏิบัติที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึก ษาสามารถพัฒนา สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ ส่งผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษา (อารี กังสานุกูล, 2553, หน้า 47)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดอยสันติคีรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถพัฒนาการบริหารงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การทุกแห่งในยุคปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและสู่มาตรฐานสากลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ดอยสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
ดังภาพ

ภาพ 3 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 6 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน และ
ครูผู้สอน จำนวน 94 คน ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 102 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ดอยสันติคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการปฏิบัตงิ าน เพศ
อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ดอยสันติคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ดอยสันติคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question)ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67-1.00 และนำไป Try out
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติ คีรี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา รองลงมา คือ ด้านการคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
เป็นแบบอย่างที่ดีโดยทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อความสำเร็จขององค์การ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาทำงานเพื่อหวัง
ความก้าวหน้าของตนเอง และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายให้เห็นวิสัยทัศน์ขององค์ก ารอย่าง
ชัดเจน จนทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความมุ่งมั่นจะทำวิสัยทัศน์นนั้ ให้เป็นจริง ตามลำดับ
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารองค์การร่วมกัน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างความรู้สึก
ของผู้ร่วมงานให้เป็นเจ้าขององค์การ และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นและแง่คิดต่าง ๆ ในหลายแง่มุม ตามลำดับ
1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริ มให้
ผู้ร่วมงานยึดเป้าหมายหลักของสถานศึกษาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนางาน และผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมั่น ฟันฝ่า
อุปสรรคเพื่อผลักดันความคิดสู่การปฏิบัติ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละคนลด
การทำงานเพื่อตนเอง ให้ทำงานเพื่อหมู่คณะเพื่อองค์การ ทั้งนีเ้ พื่อนำไปสู่การมีความคาดหวังที่สูงขึ้นและการทำงานที่ดีข้ึน
ตามลำดับ
1.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อผู้ร่วมงาน
เป็นรายบุคคลมากกว่าในฐานะที่ผู้ร่วมงานเป็นสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้น และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมการนำทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ตามลำดับ 2. ข้อเสนอแนะของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
เป็นหลัก มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเที่ยงธรรม มีความหนักแน่นตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนและกว้างไกล ไม่ล้าหลัง ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการถ่ายทอดอุดมการณ์และ
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วิสัยทัศน์ ให้ผู้ปฏิบัตงิ านให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำให้ผู้อื่นยอมรับในวิสัยทัศน์ของตนเองได้ ร ั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัตงิ าน สร้างความเป็นกันเอง เป็นผู้นำด้านความคิด
และเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดี
2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกมากกว่าการ
สร้างแรงบันดาลใจเชิงลบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น แสดงศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นให้ครูได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมที่ให้โอกาสครูได้สะท้อนแนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน
และแนวทางการแก้ปัญหาของตนเองโดยตัวผู้บริหารเองเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
2.3 ด้านการกระตุ้น ทางปัญญา พบว่า ผู้บริหารควรเป็ นผู ้ที่ มี ความรอบรู้ มีความเข้าใจในสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรใน เรื่องต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้มีการระดมสมองในองค์กร
มีการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อหา แนวทางในการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ต้องการ
ให้ครูปฏิบัติ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า ของงานนั้น ๆ และนำไปสู่การถ่ายทอด และส่งเสริมวิธีการในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง
2.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางตัวเป็นกลาง ให้ความสำคัญ
กับครูและบุคลากรแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน มีเหตุมีผล ไม่ฟังความข้างเดียว ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่นคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับในความแตกต่าง
เคารพ และเห็นคุณค่าในความเป็นคนศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะนิสัยของแต่ละบุ คคล เพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสม
กับศักยภาพของแต่ละบุคคล

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบประเด็นที่น่าสนใจ นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษามีทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารสถานศึก ษาให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมถึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานทำให้เป็นที่ยอมรับ ของผู้ร่วมงาน
ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ต ิ ง านมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บผลการศึ กษาของธุ ม ากร เจดี ย ์ ค ำ (2559 , หน้ า 63) ได้
ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสายไสว พรหมหลวง (2558, หน้า74) ได้ศึกษา ปัจจัยด้านภาวะผู้ นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
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1 ผลการวิจัยปรากฏพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนารินทร์ เดชสะท้าน (2557,
หน้า 58) ได้ทำการศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก
2. ผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอยสันติคีรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้
การส่งเสริม สนับสนุนครูให้เกิดมุมมอง วิธีการ และเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นา
ตนเองเพื่อเกิดความก้าวหน้า ทางวิชาชีพ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายประเด็นหรือความใหม่ ๆ ในสถานศึกษา
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ตามเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธันตกร ไชยมงคล (2556) ได้
ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียนบางละมุง
1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของณฐวัฒน์ พระงาม (2561, หน้า 13-23) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลงของผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของฤ
ทธิชัย บัลลังค์ (2559, หน้า 84) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอ
แแก่งหางแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
3. สำหรับผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาดอย
สันติครี ี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาทำงานไม่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่ควรจะประพฤติตนเพื่ อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่ม ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการทำงานเพื่อจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัตงิ านโดยเห็นแก่ประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณฐวัฒน์ พระงาม (2561,
หน้า 13-23) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านการมีอิ ทธิพลอย่างมีอุดมการณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของฤทธิชัย บัลลังค์ (2559, หน้า 84) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอแแก่งหางแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรอธิบายให้เห็นวิสัยทัศน์ขององค์การอย่างชัดเจน จนทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
มุ่งมั่นจะทำวิสัยทัศน์นนั้ ให้เป็นจริง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและแง่คิดต่าง ๆ ในหลายแง่มุม
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละคนลดการทำงานเพื่อตนเอง ให้ทำงานเพื่อหมู่คณะเพื่อ
องค์การ ทัง้ นี้เพื่อนำไปสู่การมีความคาดหวังที่สูงขึ้นและการทำงานที่ดีข้นึ
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการนำทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
นำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในกาพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารต่อไป เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ยั งมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับ การส่งเสริมความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ในการขับเคลื่อนองค์กรเชิงบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ
ต่อไป
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป เนื่องจากการวิจัยฉบับนี้เป็น
เพียงการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณายิ่งจาก ดร. วัชระ จตุพร
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณบดีและคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่น
กอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่ อให้การ
ศึกษาวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายธวัชชัย ทนุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหก และ
นายวิทยา ทากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า ที่กรุณาตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ให้สมบูรณ์และมีคุณค่า และขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มเครือข่ายดอยสันติคีรีสัง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นพื้นที่ศึกษา และให้ร่วมมือ จน
การศึกษาครั้งนี้สามารถดำเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอ
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มอบแด่บุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้สนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา,
ชลบุรี.
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรูก้ ับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The relationship between learning organization and academic administration of
basic education institutes Mae Suai District under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 2
จิราวัฒน์ วิชัยศิริ1* และ น้ำฝน กันมา2
Jirawat Wichaisiri1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 2) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อำเภอแม่สรวยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
แห่งการเรียนรู้กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 260 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ในภาพรวมมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด 2) การบริ ห ารงานวิ ชาการ
ของสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน อำเภอแม่ ส รวย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) องค์กรแห่งการเรียนรู้กับ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คำสำคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้, การบริหารงานวิชาการ
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Abstract
The purpose of this study were to 1) study the level of the learning organization of basic education institutes
Mae Suai District under Chiang Rai Primary Education Service Area office 2 2) study the level of academic
administration of basic education institutes Mae Suai District under Chiang Rai Primary Education Service Area office
2 3) analyze the relationship between learning organization and academic administration of basic education institutes
Mae Suai District under Chiang Rai Primary Education Service Area office 2. A sample was selected form 51 school,
There are 260 of administrators teacher and education personnel of basic education institutes Mae Suai District
under Chiang Rai Primary Education Service Area office 2 by using Stratified Random Sampling. The tools used in this
research are 5 level of questionnaire. The statistical treatment used frequency, percentage, mean, standard deviation,
and Pearson correlation.
The results of the study were as follow: 1) The learning organization of basic education institutes Mae Suai
District under Chiang Rai Primary Education Service Area office 2 at the “highest” level. 2) The academic administration
of basic education institutes Mae Suai District under Chiang Rai Primary Education Service Area office 2 at the “high”
level. 3) The relationship between learning organization and academic administration of basic education institutes Mae
Suai District under Chiang Rai Primary Education Service Area office 2 revealed that the overall were moderate positive
correlation and statistically significant at .05 level.
Keywords: Learning organization, Academic administration

บทนำ
โลกในทศวรรษปัจ จุ บัน เป็ นยุ คสมัย ศตวรรษที ่ 21 ที ่ เทคโนโลยี ม ี ความสำคั ญในการพัฒ นาประเทศชาติ
ในปัจจุบันนั้นก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ตอ้ งการคนทำงานในภาคความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และด้านบริการมากกว่า
ภาคการผลิ ต ซึ ่ ง ปั จ จุ บ ั น เป็ น หน้ า ที ่ ข องหุ ่ น ยนต์ ห รื อ กลไกคอมพิ ว เต อร์ เ ข้ า มาแทนที ่ ดั ง นั ้ น คนในศตวรรษนี้
จึงต้องมีทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการใช้ชีวิต และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่ า งมี ค วามสุ ข ตามยุ ค สมั ย ที ่ เ ปลี ่ ย นไป การจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน้า 64)
การบริหารสถานศึกษาจึงต้องเกิดการพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่
เอื้อให้กระบวนการการบริหารเชิงคุณภาพประสบความสำเร็จ โดยมีมาตรฐานเชิงคุณภาพเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ องค์กร
รูปแบบใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เพื่อให้เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีข้อกำหนดจากประชาคม
โลกและการชิงชัยที่มีมากขึ้น การพัฒนาบุคลกรในองค์กรทุกระดับจะต้องเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เราจำเป็นต้อง
ให้คุณค่ากับการศึกษาตลอดชีวิตเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของคนและใช้ทุกสิ่งจากการปฏิบัติเป็นรากฐานคลังความรู้ที่
สำคัญประกอบกับการใช้กลยุทธ์การค้นหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการใช้ความรู้ร่วมกัน
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อย่างไม่หยุดยัง้ ซึ่งจะเป็นทางปฏิบัตทิ ี่วางไว้ในการผลักดันแนวทางสู่การกระทำให้เกิดความสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน (กฤติยา จันทรเสนา, 2556, หน้า 68) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยังเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในระยะยาว เน้นการพัฒนาโดยการเริ่มที่ตัวบุคคลผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของตนเองและองค์กร (วิสุทธิ์ แว่นแก้ว ,2554, หน้า 3) ซึ่งสถานศึกษาที่มีความสำเร็จเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีลักษณะประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การมีกลยุทธ์ทางวิชาการที่เป็นเลิศ การจัด
การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมประสิทธิภายในการเรียนรู้ของนั กเรียน การเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
การพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง การใช้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม และการส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสังคมโลก (ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ, 2555,
หน้า 21)
สำนั ก งานณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐาน ได้ ก ำหนดขอบข่ า ยงานบริ ห ารไว้ 4 งาน คือ งานวิ ชาการ
งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป ภารกิจหลักเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการที่ดีโดยมีวิธีการอย่างไรถึงจะ
ทำให้สถานศึกษามีคุณภาพได้ โดยเฉพาะการบริหารงานในด้านวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และเป็นหัวใจสำคัญ
ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้สถาบันดำเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น และงานวิชาการ ได้แก่ งานด้าน
เกี่ยวกับตัวครู งานด้านเกี่ยวกับตัวนักเรียน งานด้านการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน งานด้านการจัดอุปกรณ์ก ารสอน
และงานด้านเกี่ยวกับบุคลากรด้านการสอน และที่ปรากฏในคู่มอื การบริหารการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่เป็นนิติบุคคล งานที่เป็น
หัวใจของการบริหารโรงเรียน คือ งานวิชาการ เพราะจุดหมายของการมีโรงเรียนโดยส่วนรวม คือ การจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติซึ่งเป็นจุดหมายต่างกันไป
ตามแต่ละระดับชัน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33) ซึ่งพรธิดา พูลถาวร (2560) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3: กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านสัตหีบ พบว่า แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสัตหีบ ที่ส่งผลให้ได้คะแนน O-NET สูงสุดใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สามารถสรุปเป็นประเด็นตามลำดับความสำคัญได้ทั้งสิ้น 5
ประเด็น คือ 1) ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียนในการกำกับดูแลวางแผน หลักสูตร และผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 2) ผู้อํานวยการโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการจัดสรรทรัพยากรนําเข้าอย่างที่ดีอีกทั้งการ
จัดครูผู้สอนให้ตรงตามสาระการเรียนรู้และความสามารถ จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)
ส่งเสริมให้ครูใช้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การจัดระบบนิเทศ
ภายในเพื ่ อ หาแนวทางการพั ฒ นางานร่ ว มกั น และ 5) โรงเรี ย นได้ น ํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอนของครู
จากความสำคัญของขอบข่ายงานบริหาร ที่สำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ พบว่า
งานวิ ชาการเป็ น งานที ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ งานต่ า ง ๆ ในโรงเรี ย นทั ้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม รวมทั ้ ง การจั ด การเรี ยน
การสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) ซึ่งพบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินที่ไม่ได้รับการรองรับ มีจำนวน 36 แห่ง จากข้อมูล
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พบว่าเป็นสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 18 แห่ง
แ ล ะ เมื่ อนำมาว ิ เ ค รา ะห์ พบว ่ า ส าเหตุ ข อง การไม่ ไ ด ้ ร ั บก ารรั บ รอง เนื่ อง จ ากไม่ ผ ่ านตั วบ่ งชี้ ท ี ่ 5
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2559, หน้า 26)
ประกอบกับการวัดผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( Ordinary
National Educational Test: O-NET) และผลการจั ด สอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน ( National Test: NT)
จากรายงานผลการจั ด สอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน ( Ordinary National Educational Test: O-NET)
ชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้ น ที ่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 (2563,
หน้ า 47-48) มี ผ ลดำเนิ น งานด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า นผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อ.แม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ป.6 ผลการทดสอบ O-NET พบว่า มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ำ
กว่ า ระดั บ จั ง หวั ด อยู ่ 34 โรงเรี ย น จาก 51 โรงเรี ย น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.67 และ มี ก ารรายงานผลการ
จั ด สอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน (National Test: NT) ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว่ า มี ผ ลดำเนิ น งาน ด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.แม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 3 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยด้านความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้ า นคำนวณ และความสามารถด้ านเหตุ ผลในการสอบ NT ต่ ำกว่ าระดั บจั งหวั ดอยู ่ 32 โรงเรี ย น
จาก 51 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.75 เช่นกัน
จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะขาด
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงทำให้ผู้วิจั ยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
แห่งการเรียนรู้กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ก ั บ การบริ ห ารงานวิ ชาการของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1. การเป็นบุคคลรอบรู้
2. การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน
3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
4. การคิดอย่างเป็นระบบ
5. การจัดการความรู้

การบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การวั ด ผล ประเมิ น ผล และดำเนิ น การเที ย บโอนผล
การเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกั นคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแกบุ ค คล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา
15. การจั ด ทำระเบี ย บและแนวปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ งาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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สมมุตฐิ าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ก ั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย
ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั ้ ง นี ้ ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ขั ้ น พื ้ น ฐาน อำเภอแม่ สรวย สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 จำนวน 51 โรงเรี ยน
รวมทั้งสิ้น 744 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 51 คน ครูผู้สอน จำนวน 502 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
191 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.
608–609) เทียบขนาดของประชากรที่ 800 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 260 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) แล้วนํามากำหนดสัดส่วน ตามขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การทำงาน
ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐาน อำเภอแม่ ส รวย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบด้วย 5 ด้าน จำนวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1967, p. 247)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ประกอบด้ ว ย 17 ด้ า น จำนวน 87 ข้ อ มี ล ั ก ษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1967, p. 247)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือสำหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
2.3 นำแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ มาสร้างแบบสอบถาม จำนวน 3 ตอน
2.4 ดำเนิ น การสร้ า งเครื ่ อ งมื อ ในการทำแบบสอบถามที ่ เ กี ่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู้กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มาก
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ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.5 นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาใน
ข้อคำถามและครอบคลุม เนื้อหา ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) และปรับปรุงแก้ไขวิธีที่ใช้ในการ
ตรวจสอบคื อ การหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คำถามกั บ เนื ้ อ หาหรื อ IOC ซึ ่ ง มี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง
0.67-1.00
2.6 ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยได้นำ
แบบสอบถามที่สร้างขึน้ และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง แล้วนำแบบสอบถามที่ผ่านการ
แก้ไขและปรับปรุง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความลูกต้องตามเนื้อหา ภาษ าและ
โครงสร้ า ง นำแบบสอบถามที ่ ไ ด้ จ ากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ม าพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และขอคำแนะนำจากอาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ลูกต้องและเหมาะสม
2.7 นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทำการทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร จำนวน
30 คน แล้วนำเครื่องมือที่ได้กลับคืนมา คำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
2.8 นำแบบสอบถามที ่ ผ ่ า นการตรวจสอบความเชื ่ อ มั ่ น และมี ค วามสมบู ร ณ์ ไ ปใช้ ใ นการเก็ บข้ อ มู ล
จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินตามขัน้ ตอน ดังนี้
3.1 นำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง
ผู ้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน อำเภอแม่ ส รวย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย
เขต 2 ในการขอเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือส่งให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน แบ่งแจกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืน ใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 30-40 วัน
3.3 นำแบบสอบถามไปตรวจสอบความสมบูรณ์และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมู ล โดยเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ซึ ่ ง ผู ้ ว ิ จ ั ย เก็ บ แบบสอบถามมาได้ ท ั ้ ง หมด จำนวน 260 ฉบั บ มี ค วามสมบู ร ณ์ จ ำนวน 260 ฉบั บ
คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
4.1 นำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ทั ้ ง 51 แห่ ง ที ่ ใ ช้ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
มีความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล
4.2 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาจัดข้อมูล ลงรหัส ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ จากเครื่องคอมพิวเตอร์
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4.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (Check List) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดค่าประเมินค่า (Rating Scale) โดยตรวจคะแนนตามเกณฑ์นำ้ หนัก 5 ระดับ นำไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำผลที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้านและความหมายในภาพรวม
4.5 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดค่าประเมินค่า (Rating Scale) โดยตรวจคะแนนตามเกณฑ์นำ้ หนัก 5 ระดับ นำไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำผลที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้านและความหมายในภาพรวม
4.6 นำข้อมูลที่ได้แปลความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยใช้วธิ ีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 1 ค่ า เฉลี ่ ย และค่ า ความเบี ่ ย งเบนมาตรฐานขององค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้นฐาน
อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวม (Xtot)
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (X1)
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน (X2)
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X3)
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (X4)
ด้านการจัดการความรู้ (X5)
เฉลี่ยรวม

n=260
X̅
4.49
4.50
4.48
4.51
4.52
4.50

S.D.
0.28
0.29
0.27
0.24
0.27
0.17

การแปลความหมาย
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่ า ค่ า เฉลี ่ ย และค่ า ความเบี ่ ย งเบนมาตรฐานขององค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับ
มากที ่ ส ุ ด (X̅ = 4.50, S.D. = 0.17) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย มากที ่ ส ุ ด คื อ
ด้านการจัดการความรู้ (X̅ = 4.52, S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (X̅ = 4.51,S.D. = 0.24) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X̅ = 4.48, S.D. = 0.27)
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2. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน อำเภอแม่ ส รวย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 2 ค่ า เฉลี ่ ยและค่ าความเบี ่ ยงเบนมาตรฐานของการบริ หารงานวิ ชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวม (Ytot)
การบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (Y1)
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ (Y2)
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(Y3)
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y4)
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y5)
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y6)
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y7)
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (Y8)
9. การนิเทศการศึกษา (Y9)
10. การแนะแนว (Y10)
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y11)
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (Y12)
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น (Y13)
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (Y14)
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(Y15)
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (Y16)
17. การพัฒนาและใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Y17)
เฉลี่ยรวม

n=260
S.D.
X̅
4.55 0.25
4.50 0.31
4.50 0.26
4.51 0.27
4.49 0.23
4.49 0.33
4.51 0.26
4.47 0.35
4.52 0.32
4.48 0.23
4.48 0.23
4.47 0.28
4.48 0.29

การแปล
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.49

0.24

มาก

4.46

0.25

มาก

4.45
4.47
4.49

0.34
0.23
0.13

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.49, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น (X̅ = 4.55, S.D. = 0.25) รองลงมา คือ การนิเทศการศึกษา (X̅ = 4.52, S.D. = 0.32 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (X̅ = 4.45, S.D. = 0.34)
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องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (X)

3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ก ั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับ การบริหารงานวิชการของสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
ภาพรวม
การบริหารงานวิชาการ (Y)
𝑦̅

Y1

Y2

Y3

4.55

4.50

4.50

Y4

Y5

Y6

Y7

Y11

Y12

Y14

Y15

4.51

4.49

4.49

4.51

4.47

Y8

4.52

Y9

4.48

Y10

4.48

4.47

4.48

Y13

4.49

4.46

4.45

Y16

4.47

Y17

4.49

Ytot

X1
X2
X3
X4
X5

X̅
4.49
4.50
4.48
4.51
4.52

.07
.03
.03
-.40
.11

.05
.18**
.12
.18**
.04

.07
.02
.14*
.05
.10

.23**
.17**
.16**
.16**
.12

.11
.15*
.26**
.17**
.50

-.02
.09
.03
.07
.00

.14*
.14*
.16*
.08
.10

.07
.12*
.18**
.06
.11

.04
.12
.08
.07
.02

.10
.22**
.22**
.14*
.23**

.08
.10
.12
.14*
.03

-.30
.00
.03
.10
.01

.13*
.12
.21**
.09
.02

.00
.07
.06
.10
.13*

.04
.08
.10
.12
.08

.18**
.11
.07
.08
.01

.09
.06
-.03
-.06
.07

.16**
.22**
.24**
.18**
.14**

Xtot

4.50

.06

.17**

.12

.26**

.23**

.05

.19**

.17**

.10

.28**

.14*

.03

.18**

.11

.13*

.14*

.05

.29**

หมายเหตุ: * แทนผลการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับ การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (r = 0.29) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าองค์กรแห่ง
การเรี ย นรู ้ (Xtot) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารงานวิ ช าการจำนวน 10 ด้ า น
ด้านที่มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัม พัน ธ์ สูง สุด คือ การแนะแนว (Y10) (r = 0.28) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูต รของ
สถานศึกษา (Y4) (r = 0.26) และด้านที่มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ต่ำสุด คือ การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา (Y15) (r = 0.13)

สรุปและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ มากที ่ ส ุ ด คื อ ด้ า นการจั ด การความรู ้ ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากผู ้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มี ก ารจั ด การความรู ้ โ ดยการแสวงหาความรู ้ แ ละจั ด การความรู ้ น ั ้ น ๆ ซึ ่ ง สมาชิ ก ในองค์ ก รมี ก ารแสวงหาความรู้
จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ทั ้ ง ภายนอกและภายในองค์ ก ร มี ก ารแลกเปลี ่ ย นสารสนเทศแบบระบบเปิ ด ในองค์ ก ร
โดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันของบุคลากรอย่างอิสระ และส่งเสริมให้บุคลากรได้นำความรู้จากภายนอกมาใช้พัฒนางานอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา เฟื่องฟู (2558) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิช าการ
ของผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษากั บการเป็ น องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ของสถานศึ กษา สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที ่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โ ดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเพิ่มบทบาทให้กับบุคลากร, ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ และด้าน
พลวัตแห่งการเรียนรู้, ด้านการจัดการความรู้, ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตามลำดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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วัฒนสิน บุสดี (2559) ได้ศึกษารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 พบว่า ระดับของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้านองค์การ และด้านการจัดการความรู้
2. ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว่ า ในภาพรวมมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บมาก ซึ ่ ง พบว่ า ด้ า นที ่ ม ี ค ่ า เฉลี่ ย
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษา
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น มีกระบวนการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 42)
ได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจด้านการบริหารวิชาการ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลซึ่ง
ประกอบไปด้วย 17 ด้าน โดยมีด้านที่ 1 คือ การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น โดยวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำไว้ วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความสำคัญ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อนําไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง
รวมทั้งการมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัตจิ ากผู้บริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรสุดา เกิดแสง
(2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนาหรือ
การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
3. การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ก ั บ การบริ ห ารงานวิ ชาการของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอยู ่ ใ นระดั บ ต่ ำ อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ .05 ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ าน เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การบริหารงานวิชาการ จำนวน 10 ด้าน ซึ่งด้านที่มี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เรียงลำดับจากสูง ที่สุด คือ การแนะแนว ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบด้วย
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้าน
การจัดการความรู้ ส่งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดการบริหารงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก้ (Peter, 1990, p. 3) ได้เสนอแนวความคิดของการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประการ ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ที่จะผลักดันแ ละ
สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขนึ้ ประกอบด้วย ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) ด้านการมีแบบแผน
ความคิด (Mental Model) ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) และ
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ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) และสอดคล้องกับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ ไมเคิล เจ และเร
โนลย์ (Michael and Reynolds, 1994, pp. 132-158) ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น 5 ระบบย่อย ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย ด้านการเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ด้านองค์กร
(Organization) หรื อ การปรั บ เปลี ่ ย นองค์ ก ร (Organization Transformation) ด้ า นการเพิ ่ ม อำนาจแก่ บ ุ ค คล (People
Empowerment) หรือ การเสริ ม ความรู ้ แ ก่ บุ คคล ด้ า นการจั ด การความรู ้ (Knowledge management) และด้ า นการใช้
เทคโนโลยี (Technology application) อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
เมื่อพิจารณาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว่ า มี ก ารดำเนิ น การบริ ห ารงานวิ ช าการทั ้ ง 17 ด้ า น มี ค วาม
ซ้ ำ ซ้ อ นกั น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นการพั ฒ นาสาระหลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น ซ้ ำ ซ้ อ นกั บด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา
2) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ซ้ำซ้อนกับด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึ ก ษา 3) ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา ซ้ ำ ซ้ อ นกั บ ด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผล และดำเนิ น
การเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซ้ำซ้อนกับด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา และซ้ำซ้อนกับการนิเทศการศึกษา 5) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ซ้ำซ้อนกับด้าน
ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า มร่ ว ม ม ื อ ใ น ก า ร พ ั ฒน า ว ิ ช า ก า ร ก ั บ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร อ ื ่ น แ ล ะ ซ ้ ำ ซ ้ อ นกั บ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา และ 6) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ซ้ำซ้อนกับด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึ ก ษา จึ ง ส่ ง ผลให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ก ั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสัมพันธ์กันต่ำ
ตามไปด้วย
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ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี
ตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ ยวชาญประกอบด้ วย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าที่ร้อยเอก เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี และ นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลาง
น้ำประชาสรรค์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา
ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้สมบูรณ์และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสถานศึกษาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาต
ให้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ซึ ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ต อบแบบสอบถาม และได้ ช ่ ว ยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
จัดส่งคืนให้แก่ผู้วจิ ัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ จนทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
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ท้ายนีผ้ ู้ศึกษาขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก อัน
เป็นที่พึ่งให้ผู้ศกึ ษามีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว ตลอดจนผู้เขียน
หนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนสามารถทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มอื การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคล. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2556ก). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
กฤติยา จันทรเสนา. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, กรุงเทพฯ.
พรธิดา พูลถาวร. (2560). แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ . วิทยานิพนธ์
กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
ภัทรสุดา เกิดแสง. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23. วิทยานิพันธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, สกลนคร.
ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ. (2555). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิ ผลของโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
วรรณา เฟื่องฟู. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชการของผู้บ ริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
วัฒนสิน บุสดี. (2559). รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19. วิทยานิพนธ์ ศษ.ด., มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
วิสุทธิ์ แว่นแก้ว. (2554). สภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2. (2563). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2. เชียงราย: สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2.

-Proceedings-

708

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิรูปการศึกษา ไทยให้ทัน
โลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร”. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
อัศวรินทร์ แก่นจันทร์. (2562). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์.
Conbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing (5th). New York: Harper Collins Publishers.
Krejcie, R. V. and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and
psychological measurement, 30(3), 608-609.
Likert, R. (1967). The human organization: Its marketing and value. New York: Mc Graw-Hill.
Marquardt, M. J. and Reynolds. (1994). The Global Learning Organization. New York: IRWIN.
Peter M. Senge. (1990). The Fifth Discipline: The Art and practice of the learning Organization.
New York: Doubleday.

-Proceedings-

709

การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
จังหวัดเชียงราย
A STUDY OF TECHNOLOGICAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS
IN THE END OF THAI MULTICAMPUS GROUPS CHIANG RAI
จีระศักดิ์ ชุมภู1* และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Jeerasak Chumpoo1* and Natthawut Subphaso2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาภาวะผู ้ นำเชิ งเทคโนโลยี ของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นในกลุ ่ม สหวิ ทยาเขตสุ ดถิ ่น ไทย จั ง หวั ด เชี ยงราย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย และ
เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย จำแนกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ (One Way ANOVA) ในประสบการณ์เมื่อ
พบความแตกต่างกันทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการคิดสร้างสรรค์
2. การเปรียบเทียบผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวมแตกต่างอย่างกันมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
คำสำคัญ: การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี
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Abstract
A Study of Technological Leadership of School Administrators in the End of Thailand Chiang Rai The objective
is to study the technological leadership of school administrators in the end of Thai multicultural school. Chiang Rai And
to compare the technological leadership of school administrators in the end of Thailand Chiang Rai Classified by
education level and work experience. Population and sample groups used in this research were school administrators.
The research instrument was a questionnaire. The statistics used in data analysis were: The frequency distribution,
percentage, mean, and standard deviation were used statistically (One Way ANOVA) in the experience, when
differences were found, they were compared with a pair using the method of (Scheffe's Method).
The results of the research showed that
1. A study of technological leadership of school administrators in the end of Thai multicampus Chiang Rai
The overall picture is very level. The aspect with the highest average was ethical and auditable, followed by risk
management. And the side with the lowest average was creativity.
2. Comparison of administrators and teachers with opinions on a study of technological leadership of school
administrators in the most local multicampi Chiang Rai.
Keywords: A Study of Technological Leadership
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บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาหลายแห่งมีการวางระบบเครือข่าย
ที่มีความเสถียรภาพและมีความเร็วสูง ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีโรงเรียนหลายแห่งที่ยังขาดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มี
ปัจจัยหลายๆ อย่างที่เป็นส่วนทำให้โรงเรียนขาดการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี ทินกฤต รุ่งเมือง (2554, หน้า 3) ได้
กล่ า วถึ ง ขนาดของโรงเรี ย นซึ ่ ง มี ผ ลต่ อ การใช้ เทคโนโลยี สมบั ต ิ ธำรงธั ญ วงศ์ (2557, ออนไลน์ ) ให้ ค วามเห็นว่า
งบประมาณคือส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนขาดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ สุธาสินี สว่างศรี (2560, หน้า 53)
ยังได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ยังส่งผลต่อการบริหารจัดการเนื่องจากการ
ขาดแนวทางและความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานตามที่นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ2558 ได้ประกาศให้มกี ารมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาตนเองโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้นั้น ณรงค์ พิพัฒนาศัย (2557, หน้า 23) กล่าวว่าผู้บริหารจึงเป็นส่วน
สำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ดำเนินได้ โดยสิ่งที่สำคัญและผู้บริหารจำเป็นต้องมีคือมีภาวะผู้นำเชิง
เทคโนโลยี จึงจะสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการบูรณาการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสำหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษานัน้ ครูมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ส่ือการสอนมาก เพราะนักเรียนใน
วัยนี้มีสมาธิในการเรียนน้อยกว่านักเรียนในระดับมัธยม การกระตุ้นและดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจในบทเรียนจึงต้องใช้
สื่อการสอนเข้ามาช่วย หนึ่งในสื่อการสอนที่นักเรียนให้ความสนใจคือ สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเทคโนโลยี ดังนั้นผู้บริหาร
จะต้ อ งให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น การใช้ เทคโนโลยี ใ นการจั ดการเรี ย นการสอนให้ ก ั บครู แ ละนั ก เรี ย นอย่ า งเต็ม
ความสามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ดังนัน้ การที่จะ
บริหารระบบการศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาคือปัจจัยที่สำคัญที่สามารถการ
วางแผนและจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการศึกษาประสบผลสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะมองเห็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระบบของการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้บริหารยังต้องเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่แตกต่างออกไปจากฝ่ายปฏิบัติการหรือครูผู้สอน ต้องเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กำหนดนโยบายทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมให้
บุคลากรในสถานศึกษามีการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดให้มสี ่วนสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระ
ของผู้สอนให้นอ้ ยลง จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใน
หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานสภาพและผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาใน
ประเด็นของการนำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา พบว่าแม้จะได้มีการขยายและเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนในสังกัดต่างๆ แล้วแต่สถานศึกษายังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาการขาดภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบูรณาการแผนเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2555, หน้า ก) และรายงานผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานสถานศึกษา พ.ศ. 2551 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครู
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อาจารย์ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยจากสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษายังพบว่า ระดับการศึกษาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา ในภาพรวมที่น้อยที่สุด
คือ สถานศึ ก ษาในระดั บการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2558, หน้ า 27) เพื่ อ สนั บสนุ น ให้ ผ ู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษาใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารอย่ างจริ งจั งและต่ อเนื่อ งในการจัด การศึ กษาและก้า วทันการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึงเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินทักษะและความรู้ที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ
ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่สายประ
สิทธิศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนจัน จว้าวิทยาคม โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันและโรงเรียนสันติคีรี
วิทยาคม ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นำเชิงเทคโนโลยี 6 ด้านดังนี้ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการทำงานเป็น
ทีมและมีส่วนร่วม 4) ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 5) ด้านการบริหารความเสี่ยง 6) ด้านบรรยากาศแห่งองค์การ
เทคโนโลยี เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรีย นในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัด
เชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั มุ่งศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
จังหวัดเชียงราย ผู้วจิ ัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์นำเสนอเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้

ตัวแปรต้น คือ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ ด้าน
การบริหารความเสี่ยง ด้านบรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี
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วิธีวิทยาการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที ่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ซึ ่ ง ได้ แ ก่ ตำแหน่ ง หน้ า ที ่ ป ั จ จุ บ ั น ระดั บ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ์การทำงาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการทำงาน
เป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ ด้านการบริหารความเสี่ยงและบรรยากาศแห่งองค์การ
เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิด Likert ดังนี้
ค่าคะแนนและแปลความหมาย
5 คะแนน หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ มาก
3 คะแนน หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ น้อย
1 คะแนน หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ น้อยที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติด้วยการแจกแจงความถี่ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ วิเคราะห์ผลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมิน
ค่า (Rating Scale)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อเปรี ยบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรี ยนใน
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ใช้การเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญโดยการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method)
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ผลการศึกษา
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมู ลตามแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 226 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม แบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทำงาน ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์คำนวณ ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม
ระดับวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีข้นึ ไป
รวม

จำนวน

ร้อยละ

53
173
226

23.45
76.55
100.00

106
120
226

46.90
53.10
100.00

66
27
68
65
226

29.20
11.95
30.09
28.76
100.00

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ
23.45 และตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 76.55
จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.10 และมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี จำนวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมา คือ มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 มีประสบการณ์
16 ปีขึ้นไป จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 28.76 และมีประสบการณ์ 6 - 10 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.95
ตามลำดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 6 ด้าน ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 6 ด้าน ในภาพรวม
ด้าน

ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี

1
2
3
4
5
6

ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
ด้านการคิดสร้างสรรค์
ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านบรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี
รวมเฉลี่ย

(n = 226)
(S.D.)
(X̅)
4.11
0.62
4.05
0.67
4.13
0.63
4.17
0.62
4.16
0.66
4.13
0.63
4.13
0.59

แปลผล

ลำดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
6
3
1
2
4

จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.13, S.D.= 0.59)
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีจ ริยธรรมและตรวจสอบได้ (X̅ = 4.17, S.D.=
0.62) ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารความเสี่ยง (X̅ = 4.16, S.D.= 0.66) ซึ่งมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม (X̅ = 4.13, S.D.= 0.63) ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการคิดสร้างสรรค์ (X̅ = 4.05, S.D.= 0.67) ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
เปรี ย บเที ย บการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA) ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในภาพรวม ดั ง
รายละเอียดตาราง 9 และ 14 ดังนี้
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ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
จังหวัดเชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม
(n = 226)
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านการคิดสร้างสรรค์

ด้านการทำงานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม
ด้านการมีจริยธรรมและ
ตรวจสอบได้
ด้านการบริหารความเสี่ยง

ด้านบรรยากาศแห่งองค์การ
เทคโนโลยี

ผลรวมทัง้ หมด

แหล่งข้อมูล

SS

df

Ms

F

P-value

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2.235
85.500
87.735
4.651
99.042
103.692
2.689
88.284
90.973
1.475
86.107
87.582
1.718
98.344
100.062
2.558
87.126
89.684
2.463
78.285
80.748

1
224
225
1
224
225
1
224
225
1
224
225
1
224
225
1
224
225
1
224
225

2.235
0.382

5.856

0.14

4.651
0.442

10.518

0.03*

2.689
0.394

6.822

0.02*

1.475
0.384

3.836

0.04*

1.718
0.439

3.913

0.00*

2.558
0.389

6.576

0.13

2.463
0.349

7.046

0.02*

*p-value น้อยกว่า 0.05
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผู้นำ
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายด้านแตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการทำงานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ และด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
จังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การทำงานในภาพรวม
(n = 226)
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านการคิดสร้างสรรค์

ด้านการทำงานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม
ด้านการมีจริยธรรมและ
ตรวจสอบได้
ด้านการบริหารความเสี่ยง

ด้านบรรยากาศแห่งองค์การ
เทคโนโลยี

ผลรวมทัง้ หมด

แหล่งข้อมูล

SS

df

Ms

F

P-value

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

7.989
79.746
87.735
9.978
93.714
103.692
10.777
80.195
90.973
12.003
75.579
87.582
4.973
95.089
100.062
7.926
81.757
89.684
8.563
72.185
80.748

3
222
225
3
222
225
3
222
225
3
222
225
3
222
225
3
222
225
3
222
225

2.663
0.359

7.413

0.00*

3.326
0.422

7.879

0.00*

3.592
0.361

9.945

0.00*

4.001
0.340

11.752

0.00*

1.658
0.428

3.870

0.01*

2.642
0.368

7.174

0.00*

2.854
0.325

8.778

0.00*

*p-value น้อยกว่า 0.05
จากตาราง 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน มีความคิดเห็นต่อการศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย โดยรวมแตกต่างกัน 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้าน
บรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงและด้านการคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
จากผลการศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย
ผลปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.45
และมีตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 76.55
จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.10 และมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี จำนวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมา คือมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 มีประสบการณ์ 16
ปี ข ึ ้ น ไป จำนวน 65 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.76 และมี ประสบการณ์ 6 - 10 ปี จำนวน 27 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.95
ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้สอนเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนใน
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ด้าน พบว่า การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารความเสี่ยง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านการ
ทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการคิด
สร้างสรรค์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรี ยนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่ นไทย จังหวัด
เชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน สรุปผล ดังนี้
การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย
จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา พบว่า ในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านที่แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้าน
การมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ และด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงและด้านบรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี
การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านที่แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้าน
การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านบรรยากาศ
แห่งองค์การเทคโนโลยี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่สำคัญและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
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1. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัดเชียงราย
พบว่า การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับภัทรา ธรรมวิทยา (2560) ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผู้นำ
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในเขตธนบุรี ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียน ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในความคิดเห็นของผู้บริหารและด้านการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในความคิดเห็นของครู และอภิปรายผลรายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่าผู้บริหาร ครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนในการกำหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยี
1.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สนับสนุนครูปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีความเป็นอิสระทางความคิดในการวางแผน
อย่างสร้างสรรค์
1.3 ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารร่วมกับครูจัดประชุม ในการกำหนดบทบาทในการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมตามความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ครูมนี ำ้ ใจไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือในการปฏิบัตงิ านพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
1.4 ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนจัด
องค์การให้พร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความสำเร็จปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีตามหลักวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา
1.5 ด้านบริหารความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายความล้มเหลวศึกษาสภาพการดำเนินงานในสถานศึกษาก่อนระบุความ
เสี่ยง ดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินงานประเมินผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันระบุ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของโรงเรียน
1.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารส่งเสริมการจัดการความรู้ที่หลากหลายโดยเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นสู่เครือข่ายสังคม การ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเทคโนโลยีผ่านกระบวนการที่หลากหลายจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้เพียงพอต่อการใช้งานคิดเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัด
เชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีการเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับภัทรา ธรรมวิทยา (2560) ได้ศึกษา
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในเขตธนบุรี พบว่า ในภาพรวมความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายผลเปรียบเทียบรายด้าน ดังนี้
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2.1. ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันก็มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหาร ครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของโรงเรียนในการกำหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและผู้บริหาร
2.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบและผู้บริหารได้สร้างทางเลือกใหม่ ๆ โดยคิดนอกกรอบนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน ทำให้มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
2.3 ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารร่วมกับครูจัดประชุมในการกำหนด
บทบาทในการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลและผู้บริหารมอบหมาย
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูสอดคล้องในการปฏิบัตงิ านร่วมกันเป็นทีมได้อย่างชัดเจนทำให้มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน
2.4 ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความรู้ ความตระหนักถึงการจัด
ทรัพยากรในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเที่ยงธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและผู้บริหารมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตงิ านส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
2.5 ด้านการบริหารความเสี่ยง จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบผู้ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปริญญาโท มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารศึกษาสภาพการดำเนินงานในสถานศึกษาก่อนระบุ
ความเสี่ยงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ ของโรงเรียนทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
2.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเองและผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
พัฒนาเทคโนโลยีผ่านกระบวนการที่หลากหลาย ทำให้การเปรียบเทียบด้านบรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี ไม่มีความ
แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จังหวัด
เชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การทำงานในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า
ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันจึงทำให้มีการเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาสินี สว่างศรี (2560)
ได้ ศ ึ ก ษาการพั ฒนาภาวะผู้ น ำด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารของผู ้ บริ หารสถานศึ กษาขั ้ นพื้ นฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อภิปรายผลเปรียบเทียบรายด้าน ดังนี้
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3.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทีย บผู้ที่มี ประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์การทำงาน 6 – 10 ปีและประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสื่อสารการดำเนินการสร้างเทคโนโลยีตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง
โดยให้ครูรู้ถึงการขับเคลื่อนของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน และผู้บริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่ง
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นต่อเนื่องทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
3.2 ด้ า นการคิ ด สร้ า งสรรค์ จำแนกตามประสบการณ์ การทำงาน พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์
การทำงาน 6 – 10 ปี และประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารส่งเสริมครูประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ครูมคี วามเป็นอิสระทางความคิดในการวางแผนอย่างสร้างสรรค์ทำให้มคี วามคิดเห็นที่แตกต่างกัน
3.3 ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่ า งมี น ั ย สำคั ญทางสถิ ต ิ ที ่ระดั บ 0.05 และเมื่ ทำการเปรี ย บเที ย บผู ้ ที ่ม ี ประสบการณ์ ในการทำงานน้ อ ยกว่ า 5 ปี
ประสบการณ์การทำงาน 6 – 10 ปี ประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี และประสบการณ์การทำงาน 16 ปีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ร่วมกันเสมอเมื่อมีการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยี และผู้บริหารร่วมกับครูนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร่วมกันทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
3.4 ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทีย บผู้ที่มี ประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์การทำงาน 6 – 10 ปี ประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปีและประสบการณ์การทำงาน 16 ปีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารกล้าเปลี่ยนแปลงองค์กรในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและผู้บริหารปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
สถานศึกษาทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
3.5 ด้านการบริหารความเสี่ยง จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์
การทำงาน 6 – 10 ปี และประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายความล้มเหลวและผู้บริห าร
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
3.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การเทคโนโลยี จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทำการเปรียบเทียบผู ้ที ่มี ประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์การทำงาน 6 – 10 ปี ประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี และประสบการณ์การทำงาน 16 ปีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้า
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ในวิชาชีพของครูและผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ที่หลากหลายทำให้มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน

ขอเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในระดับการศึกษาอื่นและ
ในสังกัดอื่น ๆ หรือกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากจังหวัดเชียงราย
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน เช่น การจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสนับสนุนของผู้ปกครองในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน เป็นต้น
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การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Management of Satellite-Based Distance Education of The Small Schools
Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3
ชลฌินมี าศ อาบสุวรรณ์1* และ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Chonchineemas Arbsuwan1* and Dr.Tararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 159 คน โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970) แล้วทำการเทียบสัดส่วนตามจำนวนประชากร จากนั้นทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการกำหนด
นโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
2. ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจำแนกตามเพศ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, โรงเรียนขนาดเล็ก
1
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Abstract
The purposes of this research were to study the stage The Management of Satellite-Based Distance Education
of the Small Schools under Chiang Rai Educational Service Area Office 3 and to compare the teachers ‘opinion about
the stage of The Management of Satellite-Based Distance Education of the Small Schools under Chiang Rai Educational
Service Area Office 3 classify by three different statuses of the informants- Gender, Education and Working Experience.
The sample group of this study includes of 159 teachers in 2020 from Krejcie & Morgan (1 9 7 0 ) method and Simple
Random Sampling. The research instrument was rating scale questionnaire with 0.98 reliability value. The statistical
analyses were percentage, mean, standard division, Independent t-test, One -way Analysis of variance.
The result of this study reveals as follow:
1. The stage of the management of Satellite-Based Distance Education of the Small Schools under Chiang
Rai Educational Service Area Office 3 in all aspects were in the high level. The highest levels of median are Classroom
condition aspect and Building and environmental organization in schools aspect. The next below are Policy formulation
and implementation aspect and Teaching and learning support aspect. And the lowest level of median is Teachers and
staff development aspect.
2. The result of comparing the teachers ‘opinion about the stage of management of distance learning vis
satellite of small primary schools under Chiang Rai Educational Service Area Office 3 classify by 3 different statuses of
the informants- gender, Education and Working experience considering all aspects were not different.
Keywords: Educational Administration, Distance Learning vis Satellite, Small Primary School

บทนำ
การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการตามมาตรฐานการเรียนรู้ และพั ฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความเสมอภาคในการเข้ารับ
การศึ ก ษาที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า เที ย มกั น และเพื ่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาเกิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด รั ฐ ต้ อ งสนั บ สนุ น
ในการพัฒนาทางวิชาการ แบบเรียน ตำรา หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้เรียนให้ได้รับการ
พั ฒ นาเต็ ม ขี ด ความสามารถ พั ฒ นาการการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการจั ด การศึ ก ษาให้ ม ี ค วามรู ้ ท ั ก ษะเต็ ม ศั ก ยภาพ
โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตามวัย และพัฒนาคนตามความต้องการ
และความเหมาะสมของพื้นที่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณสนับสนุนการศึกษาที่มีค วามสอดคล้องกับความจำเป็น
ของผู้เรียน และลักษณะตามพื้นที่ของสถานศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)
รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งด้านคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา โดยต้องเร่งรัด
ดำเนิ น การในประเด็ น การขาดแคลนครู ใ นโรงเรี ย นพื้ น ที ่ ห ่ า งไกล รวมทั ้ ง การเพิ ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ เด็ก
เช่น การพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเชื่อมต่อกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้นครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครู
บางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ์ เป็นเหตุ ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสและความเท่า
เทียมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือโรงเรียนที่อยู่ในเมือง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television ; DLTV) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหา
การขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วม ใน
การจัดการศึกษา อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทย
ให้เจริญก้าวหน้า แต่การดำเนินการในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET) แต่จากรายงานของสำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดการ
บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งประสบปัญหาขาดผู้บริหาร ครูไม่ครบชัน้ และขาดทักษะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี โรงเรียนขาดความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะห้องเรียนและสื่อเทคโนโลยีที่
เอื้อต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ยังพบว่าในโรงเรียนขนาดเล็กยัง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และขาดคุณลักษณะของการเป็นผู ้ เรียนในศตวรรษที ่ 21 อันเป็นปั จจัยที่ส ่งผลต่ อ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีคุณภาพ (สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2558)
จากการศึ กษาผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ข ั ้ นพื ้ นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2559-2561 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และจากการศึกษาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 ยังพบว่าปัญหาในการบริหารจัดการที่เป็นอุ ป สรรคต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอันส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ประการหนึ่งคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (Distance Learning Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งพบปัญหา
เกี่ยวกับครูไม่ครบชั้น สภาพห้องเรียนไม่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สัญญาณภาพและเสียงไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้ นที่
ครูผู้สอนไม่อยู่ดูแลห้องเรียนขณะผู้เรียนทำกิจกรรมควบคู่ไปกับโรงเรียนต้นทาง และนักเรียนเข้าห้องเรียนไม่ทันการ
ถ่ายทอดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนต้นทางผ่านระบบการศึกษาทางไกล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563)
กอร์ปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID19) ทางองค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์และประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้ องกัน
ความเสี่ยงจากเชื้อ ซึ่งสถานศึกษาก็เป็นสถานที่ที่มนี ักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมากจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงต่ อการติดเชื้อ หากมี
ระบบการจัดการที่ไม่ดีพออาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อได้ในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ไว้ 3 รูปแบบ คือ
(1) การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) (2) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) และ (3) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
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ทั้งนีโ้ รงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ซึ่ง
การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบดาวเทียมก็ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่
ตอบสนองต่อแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นใน
โรงเรียนขนาดเล็กด้วย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563)
จากความเป็ น มาและความสำคั ญ ของปั ญ หา จะเห็ น ได้ ว ่ า ผลจากการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ขั ้ น พื ้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2559 – 2561 นั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่ำลง ทั้งนีพ้ บว่าเกิดจากปัญหาในการบริหารจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งล้วนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา หากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร
ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง ด้วยเหตุนผี้ ู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบเทียบสภาพ
การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตามเพศระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
2) ระดัสมมุ
บการศึ
กษา
ตฐิ าน
3) ประสบการณ์การปฏิบัตงิ าน

สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก (มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, 2560)
1) ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน
2) ด้านการจัดสภาพหองเรียน อาคารเรียน และ
สิ่งแวด
ล้อมภายในสถานศึกษา
3) ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4) ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบายสู่
การปฏิบัติ
5) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
6) ด้านการนิเทศภายใน

สมมติฐาน
1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่
มีเพศต่างกัน มีความแตกต่างกัน
2. สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความแตกต่างกัน
3. สภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ตามความคิ ด เห็ น
ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ั ยครั ้ง นี ้ ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรีย นขนาดเล็ก ที่ม ีก ารจัด การศึก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 263 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 159 คน คำนวณจากสูตร
การคำนวณขนาดตั ว อย่ างของเครจซี่ และมอร์ แ กน (Krejcie & Morgan, 1970) โดยทำการเที ย บสั ดส่ว นตามจำนวน
ประชากรจากจำนวนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 57 โรงเรียน จากนั้นทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อ มูลการวิจั ยครั้ง นี ้ เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจ ัยสร้างขึ ้นซึ่ งลัก ษณะ
ของแบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน ตอนที ่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
เป็ น รายการ (Checklist) ประกอบด้ ว ย เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ใ นการทำงาน และตอนที ่ 2 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 6 ด้าน คือ ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาด้านการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการพัฒนาครูแ ละบุคลากร และด้านการนิเทศ
ภายใน รวมทั้งหมด 41 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .98
3. การวิ เคราะห์ข ้อ มูล ในการวิ จั ยโดยใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ส ำเร็จรู ป โดยข้ อ มู ล เกี่ ย วกับสถานภาพ
ของผู ้ ต อบแบบสอบถาม วิ เคราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี ่ แ ละหาค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ข้ อ มู ล ที ่ เกี ่ ย วกั บระดั บ
การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระดั บ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผ ู ้ ส อน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการทดสอบค่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น ในการทดสอบ
สมมติฐานที่ .95 ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานวิ เคราะห์ข้ อมูลโดยการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One way Anova)
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย (𝒙
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ข้อ
1
2
3
4
5
6

การบริหารจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา
ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านการนิเทศภายใน
รวม

(n=159)
𝑥̅

S.D.

4.24
4.43

0.32
0.44

ระดับ
การ
บริหาร
มาก
มาก

4.25
4.27
4.04
4.19
4.24

0.23
0.19
0.34
0.35
0.19

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับ
ที่
4
1
3
2
6
5

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.24, S.D. =0.19)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา (𝑥̅ =4.43, S.D. =0.44) รองลงมา คือ ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
(𝑥̅ =4.27, S.D. =0.19) และด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (𝑥̅ =4.25, S.D. =0.23) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร (𝑥̅ =4.04, S.D. =0.34)
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตาม
เพศ ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับการศึกษา
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตามเพศ
การบริหาร
ข้อ
จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
1 ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
2 ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ตาราง 2 (ต่อ)
การบริหาร
ข้อ
จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
3 ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4 ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
6 ด้านการนิเทศภายใน
รวม

เพศ
ชาย

หญิง

𝑥̅ S.D.
4.23 0.34
4.52 0.41

𝑥̅
4.23
4.45

t

P

S.D.

0.34
0.48

0.138 0.891
1.020 0.309

เพศ
หญิง
𝑥̅
4.28
4.24

ชาย

0.21
0.15

𝑥̅
4.21
4.30

4.02 0.30
4.20 0.37
4.25 4.25

3.94
4.11
0.18

S.D.

t

P

S.D.

0.27
0.17

1.562 0.121
0.855 0.394

0.32
0.33
4.21

1.562 0.120
1.682 0.095
0.19 0.077

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตามเพศ ไม่
แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตาม
ระดับการศึกษา

ข้อ

1
2
3
4
5
6

การบริหาร
จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน
ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านการนิเทศภายใน
รวม

ระดับการศึกษา
สูงกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
(𝑥̅ ) S.D. (𝑥̅ ) S.D.
4.22 0.35 4.28 0.29

t

P

-0.992

0.323

4.49

0.45

4.49

0.49

-0.014

0.989

4.25 0.25
4.29 0.20

4.25
4.24

0.23
0.21

-0.033
1.288

0.973
0.200

3.99 0.33
4.15 0.36
4.23 0.21

3.94
4.21
4.24

0.26
0.36
0.17

0.486
0.421
-0.133 0.894
0.698
-0.806

จากตาราง 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจำแนกตามระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
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ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการบริ หารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน
การบริหาร
ข้อ
จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
1
ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน
2

3

ด้านการจัดสภาพห้องเรียน
อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา
ด้านการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

4

ด้านการกำหนดนโยบายและการ
นํานโยบายสู่การปฏิบัติ

5

ด้านการพัฒนาครู
และบุคลากร

6

ด้านการนิเทศภายใน

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P

0.018
18.249
18.267
0.057
32.155
32.212
0.011
9.579
9.589
0.803
6.285
6.367
0.027
15.707
15.734
0.099
20.283
20.382

2
156
158
2
156
158
2
156
158
2
156
158
2
156
158
2
156
158

0.009
0.117

0.075

0.927

0.029
0.206

0.139

0.871

0.05
0.061

0.087

0.917

0.041
0.040

1.027

0.360

0.013
0.101

0.133

0.875

0.050
0.130

0.383

0.683

0.004
6.537
6.541

2
202
204

0.002
0.042

0.048

0.953

จากตาราง 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที ่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผ ู้ส อน จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
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สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดสภาพห้องเรียนอาคารเรี ยน และสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
อธิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการจั ดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เป็นนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ครูไม่ครบชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากความถนัดของครูและสื่อ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน และการ
จัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถแก้ปัญหาด้านการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียน
สามารถเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองได้ นั ก เรี ย นได้ เห็ น บรรยากาศในการเรี ย นของห้ อ งเรี ย นอื่ น และได้ เรี ย นรู ้ จ ากครู ท ี ่ มี
ความสามารถในด้านการสอนตามความถนัดของครู (เคนวัฒน์ ฤทธิรณ, 2559) ทั้งยังอาจเป็นเพราะผู้บริหารในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม จึงส่งผลให้สามารถดำเนินงานให้
บรรลุตามตัวชีว้ ัดความสำเร็จของโครงการได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ กล่าวคือ มีการวางแผนการดำเนินงานโดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังและครบถ้วน รวมถึงมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในทุกระยะ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตน มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ และสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องด้วย (เกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ , 2559) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์ (2559) พบว่า สภาพ
การจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัตงิ านจริงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิษฐ์ลดา ปัน
คำมา (2559) พบว่ า ผลการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 22 การจั ด
สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนทางการเรียน การจัดระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมบรรยากาศและสภาพ
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ในชั้นเรียน และด้านการจัดเตรียมบุคลากร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน อี กทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิรารุวัฒน์ ประสาทธนกุล (2559) พบว่า การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากด้วย
เมื่อพิจารณารายด้าน ยังพบว่าด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษามี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่มกี ารกำหนดมาตรฐานห้องเรียนตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก
มีสนับสนุนให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการส อน โดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และมีการกำหนดมาตรฐานให้อาคารเรียนทุกอาคารมีความสะอาดเป็นระเบียบและปลอดภัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของดิษฐ์ลดา ปันคำมา (2559) ได้ศกึ ษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชา
นุ เคราะห์ 22 พบว่ า ผลการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเที ยมของโรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห์ 22 ด้ า นการจัด
สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการเรียน การจัดเตรียมบรรยากาศและสภาพในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก และมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด และยังสอดคล้องกั บงานวิจั ย ของอภิ นัน ท์ สีขำ และคณะ (2561) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง แนวทาง
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทีย มของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญต่อการกำหนดแผนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขาดการส่งเสริมให้ครูนํา
ความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนยังขาดการ
สรุปและรายงานผลการพัฒนาของคณะครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่ง
บุคลากรก็ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLTV) ของ
สถานศึกษาโดยตรงกล่าวคือมีประเด็นที่สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)
ของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีการแต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานชัดเจนและหัวหน้างานชี้แนะการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนด้วย
ส่วนประเด็นที่ฉุดรั้งคือ ครูขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีบริบทของสถานศึกษาตั้งอยู่
บนพื้นที่สูงและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง (ดนัยวัฒน์ มณี , 2560) เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะของ ทิวากร ดวงแก้ว (2558) ที่เสนอว่าโรงเรียน
ควรให้ความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลตามความรู้ความถนัดของครูเกี่ยวกับการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ สื่อทางไกลผ่าน
ดาวเทียม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ประเด็นนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของยอดชาย มานิ่ม (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
ปัญหาการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 แนวทางการแก้ปัญหาด้านบุคลากร คือ ครูควรเตรียมการสอนล่วงหน้าพร้อมอยู่ควบคู่
กับนักเรียนทุกครั้งที่จัดการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนควรค้นคว้าหาความรู้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมใหม่ ๆ ที่ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิ าน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมรับ
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ฟังความคิดเห็นของครูเกี่ยวกั บปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สถานศึกษาควรมีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มโรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สถานศึกษาควรมีการนิเทศ วัดและประเมินผล
การเรียนการสอน เพื่อมอบรางวัลแก่ครูผู้สอนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน
2. การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้ส อน จำแนกตามเพศ
ระดั บ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ใ นการทำงาน พบว่ า ครู ผ ู ้ ส อนที ่ ม ี เ พศ ระดั บ การศึ ก ษา และประสบการณ์
ในการทำงานที ่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเที ย มของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาด้านการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และด้าน
การนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้จัดทำแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ ว ย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล, ม.ป.ป.) อีกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้มีการจัด
อบรมขยายผลให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการการเรียนสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมีความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไม่
แตกต่างกัน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับจีรภา สำเนียงสูง (2560)
ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ของ
กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า และครูที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพ รรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน และครูที่ มี
ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของกลุ่ม
โรงเรียนสุวรรณสาธุกิจสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันและสอดคล้องกับ งานวิจัยของกัลยา ลำพันธ์ (2560) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามเพศ มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเมฆินทร์ ทานิล (2560) พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำแนกตามตำแหน่งและจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหาร
ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้ า นการจั ด หาวั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ผู ้ บ ริ ห ารควรมี ก ารจั ด สรรให้ โ รงเรี ย นมี
จานดาวเทียมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากสถานีตน้ ทางที่ส่งสัญญาณครบทุกห้องเรียน
2. ด้านการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการกำหนด
มาตรฐานให้ทุกระดับชัน้ มีห้องเรียน ที่สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย และควรมีการสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดสรรพื้นที่
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
3. ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรมีการแต่งตั้งให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล
อุปกรณ์ และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างชัดเจน
4. ด้านการกำหนดนโยบายและการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารสถานควรมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัตจิ ริงโดยสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน
5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ผู้บริหารควรมีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาของคณะครูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งควรมีการส่งเสริมให้
ครูนําความรู้ จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ด้วย
6. ด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหารควรมีการบันทึกผลการนิเทศของคณะครูผู้รับการนิเทศเป็นรายบุคล
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์ จาก ดร.ธารา
รัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา นายเสกสรร ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ
ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข ้อมู ล
ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ทุกโรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่าน ที่ได้มีส่วน
สนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การศึกษาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
A STUDY OF APPLYING THE PRINCIPLES OF SUFFICIENCY ECONOMY IN THE
ADMINISTRATION OF EDUCATIONAL, CHIANG RAI PRIMARY EDUCATION SERVICE
AREA OFFICE 3
ชลลดา ไชยธรรม1* และ วัชระ จตุพร2
Chonlada Chaitham1* and Watchara Jatuporn2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 438 คน แยกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 103 คน และครูในสถานศึกษา จำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับจำนวน 110 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67–
1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 2) ข้อเสนอแนะการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป
พบว่า การมีภูมิคมุ้ กันที่ดใี นตัว เป็นข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด
คำสำคัญ: การบริหารงานสถานศึกษา 4 ฝ่าย, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

2

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 56000

1

Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao Province 56000

2

School of Education, University of Phayao, Phayao Province 56000

*Corresponding author : 62170107@up.ac.th
-Proceedings-

741

Abstract
This study aimed to study the applying the principles of sufficiency economy. Under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 3 and study suggestion of applying the principles of sufficiency economy. Under the
Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 according to the opinions of administrators and teachers
classified by position, gender, age, highest educational background Performance status and working experience the
samples used in this research were education institution administrators and teachers. Under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 3, Academic Year 2020, there are 438 people, separated into 103 school
administrators and 335 teachers in educational institutes. The tool used to collect data was a 5-rating scale
questionnaire in a set of 110 items, constructed by the researcher, with the item discriminating power ranged from
0.67 to 1.00. The statistics used to analyze the data are mean and standard deviation The results of the study showed
that 1) the applying the principles of sufficiency economy. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service
Area 3, according to the opinions of the administrators and teachers, the overall level was at a high level. When
considering each aspect, it was found that all aspects had opinions at a high level. Where the side with the highest
mean is general management. And the side with the lowest mean is budget. 2) Suggestions for applying Sufficiency
Economy Philosophy under Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, found that having a good immune
system side, it was the suggestion with the highest frequency in general administration.
Keywords: School administration 4 departments, Philosophy of Sufficiency Economy

บทนำ
ศูนย์ประสานงานกลางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชวี ติ ที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงจำเป็นต้องสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน รวมทั้งการ
ประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแน วทางในการ
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
เละชุมชน การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 ก, หน้า 4) โดยมีเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550) กำหนดให้สถานศึกษาที่สามารถเป็น
แบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ำกว่า
จำนวน 8 แห่งระยะที่ 2 (2551 -2552) พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัดเป็นจำนวน 80 แห่ง และระยะที่ 3 (พ.ศ
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2553 – 2554) พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนและสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพจึงได้
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสำนึก วัฒนธรรมที่ดีงาม
และรู้จักคุณค่าของความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลัง
ทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาการ
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ มุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่า
ทันในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 ก, หน้า 11-12)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25592563 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ใช้ เป็ น กรอบทิ ศ ทาง
การดำเนินงานในระยะ 5 ปี เพื่อความสอดคล้อง เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันตั้งแต่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ,
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไปเรื่องส่งเสริมให้มีการดำเนินงาน
โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการเรี ยนรู้ทำความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้ง สามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559-2563.2563
,หน้า 39)
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีจำนวนสถานศึกษาในสังกัด
จำนวน 150 แห่ง ข้อมูลจากสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมี
นโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี๒๕๕๔ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ทุกแห่ง ผ่านรายการประเมินเกณฑ์คุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนว
ทางการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จำนวน 132 คน และครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปี
การศึกษา 2563จำนวน 2,493 คน รวมทั้งสิ้น 2,625 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3,
2563, สื่อออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละอำเภอ ผู้วิจัยใช้วิธีก ารสุ่ม
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามอำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่จันอำเภอเม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ
อำเภอดอยหลวง และวิธีการให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาแต่ละอำเภอ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
sampling)โดยจับฉลากแบบไม่ใส่คืน ซึ่งสามารถสรุปผลการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงจำนวนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

อำเภอ
แม่จัน
แม่สาย
เชียงแสน
แม่ฟ้าหลวง
ดอยหลวง
รวม

จำนวน
โรงเรียน

40
32
25
31
13
141

จำนวนประชากร

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ครู

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ครู

39

587

30

79

29

663

23

89

23

439

18

59

30

647

23

87

11

157

9

21

132

2,493

103

335

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ได้แก่ ตำแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3)
ภูมิคุ้มกัน 4) เงื่อนไขความรู้ 5) เงื่อนไขคุณธรรม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที ่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บข้ อ เสนอแนะการใช้ หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question)
การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาจาก
เอกสารตำราต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ
แก้ไขเนือ้ หาและการใช้ภาษา
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3. นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นำเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความครอบคลุมของเนื้อหา และหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้
3.1 ดร.สั น ติ บู รณะชาติ ตำแหน่ ง ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชาบริ ห ารการศึก ษา วิ ทยาลั ย การศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3.2 ดร.กฤชฐา พลตรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
3.3 นายพิชชากร อานุ ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่หม้อ
โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อว่า มีความสอดคล้อง หรือไม่ มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ให้คะแนนเท่ากับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนนเท่ากับ -1 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคำถามกับหลักการโดยใช้สูตร ดังนี้
สูตร

𝐼𝑂𝐶 =

∑𝑅
𝑁

เมื่อ IOC
แทน ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามที่ต้องการ
∑ 𝑅 แทน ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
𝑁
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งข้อคำถามแต่ละข้อของแบบสอบถาม ได้รับการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน โดย
เลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จากผลการวิเคราะห์ข้อคำถามในการวิจัยครั้งนี้ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.671.00 ในรายข้อ ซึ่งถือว่า เป็นข้อคำถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหา
4. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณา
5. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แล้วนำมาวิเคราะห์
หาค่ า ความเชื่ อ มั ่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิ ธี ก ารคำนวณหาค่ าสัม ประสิ ทธิ ์แ อลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.99
6. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับดังนี้
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1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะนำตัวจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากครูและผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งกำหนดวัน
เวลา ในการเก็บข้อมูลให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างรับทราบ
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้ศึกษารวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กำหนด และได้รับแบบสอบถาม
คืน จำนวน 438 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. นำแบบสอบถามที่ได้คนื มา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วจิ ัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมีขั้นตอนดังนี้
1.1 นำแบบสอบถามที่ได้คืนจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 มาตรวจสอบความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ในการตอบ
1.2 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้งรายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ และ แปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ
(2550, ไม่มเี ลขหน้า) อ้างใน เอื้อมพร บุญเกิด (2558, หน้า 32) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
สถิตทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
8’
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
(Percentage)
ตาราง 2 แสดงจำนวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหน่ง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง
1)
2)

ผู้บริหาร
ครู
รวม
เพศ
1)
2)

ชาย
หญิง
รวม
อายุ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

86

19.60

352

80.40

438

100.00

จำนวน (คน)

ร้อยละ

234

53.40

204

46.60

438

100.00

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1)

25 – 30 ปี

86

19.60

2)

30 – 35 ปี

236

53.90

3)

35 ปีขน
ึ้ ไป

116

26.50

438

100.00

จำนวน (คน)

ร้อยละ

326

74.40

112

25.10

438

100.00

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1) 1-3 ปี

127

29.00

2) 4-6 ปี

128

29.20

3) 7-10 ปี

56

12.80

4) 15 ปีข้น
ึ ไป

127

29.00

438

100.00

รวม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
2) สูงกว่าปริญญาตรี
1)

รวม
ประสบการณ์ทำงาน

รวม
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จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นผู้บริหารจำนวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.60 และครู จำนวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 เมื่อจำแนกตามเพศพบว่ามีเพศชาย จำนวน 234 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.40 เพศหญิง จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 จำแนกตามอายุ พบว่า มีอายุตงั้ แต่ 25-30 ปี จำนวน
86 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 อายุ 30-35 ปี จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 และ อายุ 35 ปีข้นึ ไป จำนวน 116 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.50 จำแนกตามวุฒิศึกษา พบว่า ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 74.40
วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 มีประสบการณ์ทำงาน 4-6 ปี จำนวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.20 มีประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และมีประสบการณ์ทำงาน 15 ปีข้ึนไป
จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean:
𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม
ด้าน
1
2
3
4

การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม

n = 438
ระดับ
ˉx

S.D.
4.24
4.23
4.24
4.25

4.24

.54
มาก
.54
มาก
.54
มาก
.54
มาก
.53
มาก

จากตาราง 3 พบว่า ระดับการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.24, S.D. = .54) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ( ˉx = 4.25 , S.D. = .54) รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล ( ˉx = 4.24 , S.D. = .54) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ ( ˉx = 4.23 , S.D. = .54)
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สรุปและอธิปรายผล
จากการศึกษาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 438 คนพบว่าโดยมากเป็นครู เมื่อจำแนกตามเพศ
พบว่า โดยมากเป็นเพศชาย การจำแนกตามอายุ พบว่า โดยมาก อายุ 30-35 ปี จำแนกตามวุฒิศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยมากมีวุฒิปริญญาตรี และจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่าโดยมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์ทำงาน 4-6 ปี
2. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่มีค่าเฉลี่ย รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการ
บริหารงานบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เงื่อนไขคุณธรรม
2.2 ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยรองลงมาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีภูมิคมุ้ กันที่ดใี นตัว
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยรองลงมาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความมีเหตุผล และ เงื่อนไขคุณธรรม
2.4 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความมีเหตุผล
3. ข้อเสนอแนะการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3.1 ด้านการบริหารวิชาการ
พบว่า การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือมีการดำเนินการบูรณา การหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่างๆ ทุกระดับชั้น โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนข้อเสนอแนะที่มีความถี่
ต่ำสุดคือ ความมีเหตุผล โรงเรียนจัดวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิชาเพิ่มเติมอย่างสมเหตุสมผล
3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ
พบว่า เงื่อนไขคุณธรรม เป็นข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ ใช้หลักการซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ตรวจสอบได้
ส่วนข้อเสนอแนะที่มีความถี่ต่ำสุดคือ การมีภูมิคมุ้ กันที่ดใี นตัว มีการวางแผนและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และป้องกันเหตุที่จะเกิดในอนาคต
3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
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พบว่า ความมีเหตุ ผล เป็นข้อเสนอแนะที่ม ีความถี ่สู งสุ ด คือ จัดสรรครูให้ ตรงกั บวิ ชาเอกที่ส อน และ
เหมาะสมกับปริมาณนักเรียนต่อห้อง ส่วนข้อเสนอแนะที่มีความถี่ต่ำสุดคือ เงื่อนไขคุณธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง ยึดหลักความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการปฏิบัตงิ าน
3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป
พบว่า การมีภูมิคมุ้ กันที่ดใี นตัว เป็นข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือการบริหารงานทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนที่สำคัญในชุมชน โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ น่าเรียน น่าเยี่ยมเยียน
และมีความเป็นมิตร ส่วนข้อเสนอแนะที่มีความถี่ต่ำสุดคือ ความพอประมาณ นำแนวความคิดจากหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับเปลี่ยนแนวการดำเนินชีวิตของตัวเองอย่างพอดี โดยไม่เบียดเบียนตัวเอง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายผลดังนี้
1. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้านการบริหารงานทั่วไป ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า งานบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์ และการอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการ
บริการสู่ชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการนำการบริหารโดยใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ประกอบการวางแผน การดำเนิ น การ ตลอดจนการปฏิ บั ต ิ ไปสู ่ ก ารสรุ ปผลรายปี เป็ น การบริ ห ารที ่ ต ้ อ งใช้ ค วาม
พอประมาณ ความสมเหตุสมผล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประกอบกับการต้องมีความรู้และคุณธรรมในการ
บริหาร ตามบริบทของสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นพื้นที่ราบสูง ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษามีส่วนในการบริการแก่ชุมชนในการช่วยส่งเสริม
การประกอบอาชีพ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากในการบริหารทั่วไป จึงทำให้เกิดปั ญหาในการ
บริหารงานน้อยเช่นกันสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมรภูมิ อ่อนอุ่น และ ธานี เกสทอง ( 2557) การวิจัยนี้ได้ศึกษา แนว
ทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตาก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง โดยการวิจัยให้เหตุผล
ว่าการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารทั่วไปมาใช้มากจึงทำให้เกิดปัญหาในการบริหารน้อย
2. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ
จัดทำแผน อนุมัติการใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่าย ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ รวมถึงบริหารจัดการควบคุมพัสดุ ดูแลบำรุงรักษา และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การบริหารโดยการ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นนั้ ต้องคำนึงถึงความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล การเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ความรู้ และคุณธรรมในการบริหารจัดการกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เพียงพอกับสถานศึกษาและ
ต้องคำนึงถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งคื อผู้เรียนให้มากที่สุด จึงเป็นปัญหาของผู้บริหารส่วนใหญ่ที่จะต้องนำงบประมาณ
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เหล่านัน้ มาบริหารจัดการให้พอเพียงและทั่วถึงได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลวัณรัตน์ ชัยกิจธนาภรณ์ (2559) การวิจัย
นี้ได้ศึกษา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือด้านงบประมาณ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรีสุภางค์ ระเริง และ ธีระดา ภิญโญ ( 2559) การวิจัยนี้ได้ศึกษา
การบริหารสถานศึกษาพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ ก ษาเขต 1 ผลการวิ จั ยพบว่ า โดยภาพรวมอยู ่ใ นระดั บมาก ด้ า นที ่ ม ี ค่ าเฉลี ่ ยต่ ำสุ ด คือ ด้ า นการบริห ารงาน
งบประมาณ
3. ข้อเสนอแนะการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่า การมีภูมิคมุ้ กันที่ดใี นตัว เป็นข้อเสนอแนะที่
มีความถี่สูงสุด คือการบริหารงานทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนที่สำคัญในชุมชน โรงเรียนควรมี
การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ น่าเรียน น่าเยี่ยมเยียน และมีความเป็นมิตร รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย สอดคล้องกับบทความวิจัยของ สมใจ สิกขวัฒน วรรณะ บรรจง1 และ
สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ (2557) การวิจัยนี้ศึกษา 1) ระดับการบริหารและระดับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนและ 3)เพื่อหาตัวทํานายและอำนาจการทํานายของตัว
แปรการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต อการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน คือ ด้านการสร้างบรรยากาศและสิ่ง
แวดลอมในสถานศึกษากับด้ านการมีส วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเป็นตัวทํานายที่สำคัญในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยสามารถทำนายได้ร้อยละ 57

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณายิ่งจาก ดร. วัชระ จตุพร อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทำให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณบดีและคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยาทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้การศึกษาวิจัยสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมนตรี
วิทยา และนายพิชชากร อานุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ ที่ กรุณาตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ ใน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ให้สมบูรณ์และมีคุณค่า ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเป็นพื้นที่ทดลองในการใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครู สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นพื้นที่ศึกษา และให้ร่วมมือ จนการศึกษา
ครั้งนี้สามารถดำเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก
ท่าน
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
Operating conditions according to the policy strategy of the school under the
office Secondary Educational Service Area 36, Chiang Rai Province
ณัฏยา ราชคมน์1* และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Nattaya Ratchakhom1* and Nattawut Subphaso2
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาเขต 36 จั ง หวั ด เชี ย งราย และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพ
การดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัด
เชียงราย โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จำนวน 338 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการศึกษาพบว่า สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คือ ด้ า นการพั ฒ นาผู ้ บริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รองลงมา คือ ด้ า นการเพิ ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพใน
การบริหารจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง
การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จำแนกตามขนาดโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน พบว่า ขนาดโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ .05 และการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ประสบการณ์
การทำงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .05
คำสำคัญ: การดำเนินงาน, กลยุทธ์เชิงนโยบาย
1
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Abstract
A study of the operating conditions of the school's policy strategy in the office The secondary education area
in District 36, Chiang Rai Province has the objectives To study the operating conditions according to the policy strategy
of schools under the Secondary Education Service Area Office, District 3 6 , Chiang Rai Province And to compare the
operating conditions according to the policy strategy of schools under the Secondary Education Service Area Office,
District 36, Chiang Rai Province. The study was studied from a sample group consisting of 335 school administrators,
teachers under the Secondary Education Area Office, District 3 6 , Chiang Rai Province, using questionnaires as an
educational tool. The data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.
The study found that Operating conditions according to the policy strategy of schools under the Secondary
Education Service Area Office, District 3 6 , Chiang Rai Province The overall picture is very level. When considering
each aspect, it was found that the area with the highest average was the development of administrators, teachers
and educational personnel, followed by enhancement of management efficiency. And the side with the lowest average
was the stability education management.
A comparison of operating conditions according to the policy strategy of schools under the Secondary
Educational Service Area Office 36, Chiang Rai Province. Classified by school size in all five aspects, it was found that
the school size had a significant difference of .0 5 and the comparison of operating conditions according to the policy
strategy of schools under the Secondary Education Service Area Office, District 36, Chiang Rai Province. Classified by
work experience in all 5 areas found that the work experience has a significant difference .05
Keywords: Operations, Strategy, Policy

บทนำ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญ
ในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น "คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รั ก ษาศี ล ธรรม และเป็ น พลเมือ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู กต้ อ ง มี ทั ก ษะที ่ จำเป็น ในศตวรรษที ่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนสิ ัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง" โดยได้วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาล จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580) เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศ น์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 36 สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลงวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 ลำดับที่ 36 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเชียงรายและพะเยา โดยสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และมีการจัดตั้งศูนย์ประสาน การบริหาร
จัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบตั ิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ความสำเร็จ
ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร คือ “สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย คุณภาพก้าวไกล ฉับไวด้วยบริการ” มีพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งจาก
ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ ดังกล่าวมาแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ได้นำมากำหนดเป้าหมายหลัก ไว้ 5
นโยบาย เรียกว่า กลยุทธ์เชิงนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มี 2 ประเด็นกลยุทธ์
นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 6 ประเด็นกลยุทธ์ นโยบายที่ 3 การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มี 3 ประเด็นกลยุทธ์ นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำทาง การศึกษา มี 5 ประเด็นกลยุทธ์ และนโยบายที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มี 5
ประเด็นกลยุทธ์
จากนโยบายทั้ง 5 นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย โดยเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา ตามขนาด
โรงเรียนและประสบการณ์ในการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทีย บสภาพการดำเนินงานตามกลยุ ทธ์เชิ งนโยบายของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จำแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทำงาน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ
ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง
น้อยกว่า 10 ปี
10 - 20 ปี
20 ปีข้นึ ไป

วิธีวิทยาการวิจัย

ตัวแปรตาม
สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบาย
5 ด้าน
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ

การวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยดำเนินการดามลำดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 2,688 คน (กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ข้อมู ล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่และมอร์ แกน (Krejcie& Morgan, 1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
335 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการดำเนินงานตาม กลยุทธ์เชิงนโยบายของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคำถามแบบเลือกตอบถามเกี่ยวกับ เพศ ตำแหน่ง
ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนคำถาม 4 ข้อ
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรี ยนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ถามเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบาย ได้แก่ ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จำนวน 51 ข้อ โดยกำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ แต่ละ
ระดับมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
ผู้วิจัยมีขนั้ ตอนในการสร้างแบบสอบถามดังต่อไปนี้
1. ศึกษากลยุทธ์เชิงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. กำหนดประเด็นที่ต้องการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างข้อคำถามให้สอดคล้องกับประเด็นที่กำหนด แล้วนำเครื่องมือเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสม
4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามที่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนำแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)
5. นำแบบสอบถามที่ตรวจแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
5.1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5.2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
5.3 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาข้อคำถามและภาษาที่ใช้
เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล
6. นำผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของผู้เชี่ยวชาญนั้น คำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) แล้วเลือกดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และปรับปรุง ข้อคำถามตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มคี วามตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ซึ่งข้อคำถามแต่ละข้อมี
ความสอดคล้องหรือไม่ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
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ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีสอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
7. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ
8. นำเครื่องมือวัดที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try – Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha - Coefficient) ได้
เท่ากับ .806
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู ้ ว ิ จ ั ย นำแบบสอบถามไปแจกให้ ผ ู ้ บริ ห ารสถานศึ กษา และ ครู ในสั ง กั ด สำนัก งานเขตพื้ น ที ่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 335 ชุด และกำหนดขอรับคืนภายใน
30 วัน
3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามจากผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วยตนเองในแต่ละโรงเรียน และติดต่อประสานงานรับ
แบบสอบถามจากเครือข่ายทางการศึกษา
4. ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ ผู้วิจัย
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) นำมาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ ใช้การวิเคราะห์คำนวณ ค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำ
บรรยาย
ตอนที่ 2 นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายตามกลยุทธ์เชิงนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคงด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิด Likert
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
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สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ใช้สถิตคิ ่าร้อยละ (Percentage)
2. ใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ตาม ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบ F-test และ One-Way
ANOVA

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่ แ ละค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นเพศชายจำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ
66.60 และเพศหญิง จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40 จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่ามีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 การศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 ไม่มีผู้ที่มี
การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอก จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 – 20 ปี
จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 และ มีประสบการณ์ในการทำงาน 20 ปีข้นึ ไป จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ สภาพการดำเนินงานตามกล
ยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยใช้ทำ
การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean: ˉx ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และเปรียบเทียบ
สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ตามประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของโรงเรียนโดยใช้การทดสอบ F-test และ One-Way ANOVA
พบว่าระดับความคิดเห็นสภาพการดำเนินงานตามกลยุ ทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36 , S.D. = .18) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.42 , S.D. = .16) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา คือ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40 , S.D. = .21) ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก
( X = 4.35 , S.D. = .17) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงอยู่ในระดับ มาก
( X = 4.29 , S.D. = .22)
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยรวมแตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่
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ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยรวมแตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอธิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องสภาพการดำเนินงานตามกล
ยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปัญญาพร ศรีประเสริฐ (2560) ได้ศึกษาสภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรีย นสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ในทัศนะของครู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในทัศนะของครู
เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประขาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จำแนกตามภูมิหลังของครู ได้แก่วุฒิก ารศึกษา และประสบการณ์การสอน และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า สภาพการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในทัศนะของครู โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และอภิปรายผลรายด้าน ดังนี้
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องมาจาก สถานศึกษามี การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุ ณธรรม จริยธรรม และ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ดอ้ ยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ให้ได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2561) นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำแนว
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พระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พิกุล ภูมิโคกรักษ์ (2561) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความต้องการจำเป็นในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อสร้าง
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นมีค่าเฉลี่ยมีค่าต่ำกว่าดัชนี PNI เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อย พบว่า ด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านเครื่องมือวัด
ประเมินผล ด้านกิจกรรมนักเรียน และด้านบุคลากร มีความต้องการสูงกว่าค่าดัชนี PNI ถือเป็นด้านที่ควรได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์
พัฒนากิจกรรมผู้เรียนสู่วิถีพอเพียง กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่วิถีพอเพียง และมี 13 กลยุทธ์รอง 61 แนวทางปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพการดำเนินงานตาม กลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 36 จั ง หวั ด เชี ย งราย ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณภาพผู ้ เรี ย น โดยรวมอยู ่ ใ นระดับมาก
เนื่องมาจาก สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education)การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มที ักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขการจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge – Based Society)เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภาวิณี สกุณา
(2551) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทราบการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อทราบบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ พบว่า บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดั บมาก การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
ภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สภาพการดำเนินงานตาม กลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก สถานศึกษามี การสร้างเครือข่ายความร่ว มมือกับสถาบันทาง
การศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
การนำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ปัญญาพร ศรีประเสริฐ (2560) ได้ศึกษาสภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ในทัศนะของครู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในทัศนะของครู
เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประขาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จำแนกตามภูมิหลังของครู ได้แก่วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า สภาพการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในทัศนะของครู โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ครูที่มีวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์การสอนที่แตกต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานตาม
การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนยายโอกาสทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน และ ปัญหาการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงสร้างเวลาเรียนเน้นพัฒนาทักษะอาชีพมากกว่าด้านอาเซียนไม่ได้นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
ครูไม่เข้าใจกรอบเนื้อหาความเป็นอาเซียน และไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้บริหารไม่
ร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายประชาคมอาเซียน สถานศึกษาขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย และครูขาดความรู้และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ
หลักสูตรอาเซียนและสามารถบูรณาการนำสู่ชั้นเรียนได้อย่างแท้จริ ง พร้อมทั้งให้มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และ
ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง สำหรับผู้บริห ารสถานศึกษาควร
สนับสนุนและพัฒนาครูและนักเรียนอย่ างหลากหลายช่องทางเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา สภาพการดำเนินงานตาม กลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงราย ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก เนื่องมาจากสถานศึก ษามี การให้ ร่ว มมือ กั บองค์ก รปกครองระดั บท้ อ งถิ่ น
ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก
ระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกันการสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทุ กระดับ นำ Digital
Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จักรพันธ์ ภาชนะ
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(2558) ได้ศึกษาอนาคตภาพการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558 –
2567) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาอนาคตภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 – 2567) และนำเสนออนาคตภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 – 2567) พบว่า อนาคตภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 – 2567) ครูควรเป็นผู้อำนวยความรู้ จัดการเรียนการสอนควร
สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน หลักสูตรควรมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่แยกส่วนวิชาพื้นฐาน ลดเวลาในชั้น
เรียน เพิ่มเวลาในการเผชิญโลกความเป็นจริงผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์เป็นสำคัญ Matrix Based Flat
Organization ผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้เอื้ออำนวย ค้นสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะมีการกระจาย
อำนาจบริหารงานทุกคนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มายังเขตพื้นที่โดยตรง มีการลดลำดับชั้นการ
สั่งการเป็น Flat Organization องค์กรแนวราบเป็น Matrix นโยบายการจัดการศึกษากำหนดนโยบาย 4ช่วงเวลา(1ปี/3ปี/6ปี/
12ปี)ตามระดับชั้นการศึกษา ยั่งยืนต่อเนื่อง เชื่อมต่อการประถมศึกษาและปลอดการเมืองอย่างแท้จริงอนาคตภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 -2567) ใช้มติ กิ ารบริหารจัดการ 5 มิติ
ได้แก่แนวคิด รูปแบบการบริหาร หลักการ วิธีการและเงื่อนไขประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21และ
โลกาภิวัฒน์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการศึกษา หลักการการบูรณาการและผสมผสานรูปแบบการบริหาร
จัดการ วิธีการการบริหารแบบบูรณาการ และเงื่อนไขจากอนาคตภาพ
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สภาพการดำเนินงานตาม กลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากสถานศึกษา มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษาการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาการยกระดับการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้มอี สิ ระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอและ
การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับ นำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น
ระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภวัจน์ พรมตัน
(2559) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาในการส่ง เสริ มระบบสนับสนุน การศึก ษาของศตวรรษที ่ 21 และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บบทบาทของผู ้ บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมระบบ
สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2
โรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมาตรฐานในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนขนาดกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักสูตรและการสอน
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขนาดใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร
และการสอนในศตวรรษที่ 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทองผู้บริหารสถานศึกษาในการ
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ส่งเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จำแนกตามขนาดของโรงเรียนเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า ทุกด้านไม่ มีความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลเปรี ย บเที ย บสภาพการดำเนิ น งานตามกลยุทธ์ เชิ ง นโยบายของโรงเรี ย นในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จำแนกตามขนาดโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ขนาดโรงเรียนมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัชรี พิมพิลา (2559) ได้ศึกษาการศึกษาสภาพและปัญหาการ
วางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 การ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบ
สภาพและปั ญ หาการวางแผนกลยุ ทธ์ ข องผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 128 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าเชื่อมั่น
เท่ากับ .96 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่ า สภาพการวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการ
กำหนดกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และด้านการกำหนดทิศทาง และรายด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่ำสุด คือ ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ
ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านการกำหนดกลยุทธ์ และด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ และรายด้านที่มี
ปัญหาต่ำสุด คือ ด้านการกำหนดทิศทาง และ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน
พบว่า ในภาพรวมมีสภาพและปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลเปรียบเทียบสภาพการดำเนิ นงานตามกลยุทธ์เชิงนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ประสบการณ์ในการทำงาน
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิริตา บุญศัพท์ (2561) ได้ศึกษาภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือครู 323 คน และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้
ทำทางวิชาการสูง 3 คน เครื่องมือที่ใช้วจิ ัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ คุณภาพของเครื่องมือ มีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา 0.96 ค่าความเชื่อมั่น 0.973 และสถิตทิ ี่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบ
Independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบดังนี้ ภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาครูโดยใช้ระบบการสอนงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการนิเทศและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู และด้านการส่งเสริมให้ใช้สื่อการเรียนรู้ ที่
ทันสมัย รองลงมาตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของครู ตามลักษณะภูมสิ ังคม พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอนต่างกันมีทรรศนะต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนการจำแนก
ตามวิทยฐานะมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ คือ
ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง มีวสิ ัยทัศน์ มีความทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนเป็นครูมอื อาชีพในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ เข้าใจสภาพความเป็นจริง สภาพปัญหาของครูและผู้เรียนแล้วนำมาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา สนับสนุนการทำงานเป็นทีม วางแผนกำหนดนโยบายที่ชัดเจน สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างสถานศึกษา
เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจ
ใส่ย่งิ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ , นาย
วรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนีส้ มบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชี ย งราย ที ่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์ อ ำนวยความสะดวกและให้ ค วามร่ ว มมือ อย่ า งดี ย ิ ่ ง ในการเก็ บข้ อ มู ล และตอบ
แบบสอบถาม
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ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งปวง
และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอด
เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ที่สนับสนุนและคอยให้กำลังใจทุกเวลาที่เหนื่อยล้า
ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ให้สำเร็จ
ลุลว่ งด้วยดี
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ภาวะผู ้ น ำแบบประชาธิ ป ไตยของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Democratic Leadership of School Administrators under Chiang Rai Primary
Educational Area Office 3
ทรงธรรม สร้อยยานะ1* และ วัชระ จตุพร2
Songtham Soiyana1* and Watchara Jatuporn2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,625 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้ง สิ้นรวม 438 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือเท่ากับ 1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
การศึกษา พบว่า
1. ระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและด้านการกระจายอำนาจ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ข้อเสนอแนะภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 1) ด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 1.1) ควรส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและความรู้ความสามารถของครู 1.2) ให้ครูได้แสดงความคิดเห็นและมีอสิ ระในการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
1
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การสร้างการมีส่วนร่วม พบว่า 2.1) ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในงานฝ่ายต่าง ๆ 2.2) จัดทำผลการดำเนินงาน
เป็นสารสนเทศให้ทุกฝ่ายได้รับรู้อย่างทั่วถึง 3) ด้านการกระจายอำนาจ พบว่า 3.1) มีโครงสร้างบุคลากรและกำหนด
ขอบข่ายงานที่ชัดเจน 3.2) สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง 4) ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม พบว่า 4.1) มี
ความเชี่ยวชาญในงาน สามารถให้คําปรึกษาด้านต่าง ๆ ได้ 4.2) ไม่ควรเป็นผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว 4.3) มี การนิเทศ
ติดตามการปฏิบัตงิ านของทีมสม่ำเสมอ
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย

Abstract
The aims of this study were 1) to examine democratic leadership level of school administrators under Chiang
Rai Primary Educational Service Office 3 ; 2 ) to develop the recommendations on democratic leadership of school
administrators under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. Following the Krejcie and Morgan sample
size formula and Simple random sampling, 438 samples were randomly selected from the 2,625 populations involving
administrators and teachers under Chiang Rai Primary Educational Service Office 3 . The research instruments were
checklists, Rating Scale ( IOC = 1), Alpha Coefficient 0.86 and open-ended questions. The data was calculated for
frequency, percentage, mean and standard deviation (S.D.).
The results showed that:
1 . The level of democratic leadership of school administrators under Chiang Rai Primary Educational Service
Area Office 3, in overall, was ranked at the high level. The individual aspects analysis revealed that teamworking
competence showed the highest mean followed by building participation and Decentralization respectively, while trust
and credentiality on subordinates were ranked at the lowest mean.
2 . The recommendations for democratic leadership of school administrators under Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3 were proposed. (1) Trust and credentiality on subordinates involved: 1.1) Support
teacher’s development of morality, ethics and competence; 1 . 2 ) Promote freedom in job performance. (2 ) Building
participation involved: 2 . 1 ) Allow teachers’ participation in administration of tasks in various sections; 2 . 2 ) Disclose
information of school administration activities publicly. (3) Decentralization involved: 3.1) Design personnel structure
and define job responsibility clearly; 3.2) Build strong development network. (4) Teamworking competence involved:
4.1) Administrators must show expertise in their administration jobs and be able to give advice; 4.2) Administrators
must not only give command; 4 . 3 ) Administrators should implement consistent supervision and monitoring job
performance of the team.
Keywords: Democratic leadership
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บทนำ
การบริหารงานในสถานศึกษา มีบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญที่จะนำพาให้การทำงานขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนั้น ก็คือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาแต่ละแห่งของทั้งรัฐและเอกชน
ซึ ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที ่ จ ะดำเนิ น การไปสู ่ ค วามสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การศึ ก ษานั ้ น
ต้องอ้างอิงหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กระทรวงศึกษาธิการ
(2542 , หน้า 4) คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนำเทคนิควิธีการ ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาที่มีอยู่อย่างมากมาย จากนักคิดหลาย ๆ ท่านนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทฤษฎีทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นเสมือนเครื่องมือนำทางที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถดำเนินการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ ได้อย่างมั่นใจ สร้างเสริมทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจึงเป็นหัวใจ
ของการบริหาร เพราะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและ
การการบริหารงานก็จะไม่ประสบปัญหา อุปสรรค เนื่องจากผู้บริหารจะต้องใช้พฤติกรรมของผู้นำเพื่อนำบุคคลในองค์การ
ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารในการ
นำพาองค์การให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าคือ ภาวะผู้นำ องค์การใดมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่ดีมีความสามารถ ย่อม
สามารถนำองค์การสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใดก็ตามมีผู้บริหารที่ด้อยคุณภาพ ย่อม
ทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่ผลผลิตที่ต่ำ ลงและผลการดำเนินงานที่ล้มเหลว (ภารดี
อนันต์นาวี, 2555, หน้า 8)
สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งมีภารกิจ
ที่สำคัญในการดำเนินงาน จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้การที่สถานศึกษาจะสามารถดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีการปรับ
กระบวนทั ศ น์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บการเป็น องค์ กรแห่ง การเรี ย นรู ้ ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่อ คุณ ภาพการจั ดการเรี ย นสอนและ
ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะกระบวนการในการบริหารสถานศึกษาเป็น
สำคัญ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาจะมี
คุณภาพหรือไม่นนั้ ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ
การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ให้ความสำคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษาว่า เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารในสถานศึกษาและเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดจุดหมาย วางแผน
กำหนดเป้าหมาย ตลอดจนวิธีดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้การบริหารโรงเรียนบรรลุ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายรัฐที่กำหนดไว้ และจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพทางการศึกษาให้
สูงขึ้น (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563, สื่อออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นำเชิง
พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห ารในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ยั ง พบว่ า
1)บุคลากรในโรงเรียนไม่ได้รับการแนะนำการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน 2)เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายผู้บริหารหรือย้ายหัวหน้างาน ทำให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนขาด
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ประสิทธิภาพและ 3)ขาดการประสานของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน (สายฝน อกแผ่ ,
2556, หน้า 151)
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวาที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม ได้แบ่งผู้นำออกเป็น
3 แบบ คือ แบบประชาธิปไตย แบบเผด็จการและแบบเสรีนิยม จากการศึกษาวิจัยโดยการทำชุดฝึกอบรมไม่มีผู้แสดง
พฤติกรรม 3 รูปแบบ แล้วนำไปใช้กับคน 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่มีผู้นำแบบปล่อยเสรีให้ผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ากลุ่มที่มี
ผู้นําแบบอัตตนิยมและแบบประชาธิปไตย ทุกเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา แบบที่กลุ่มที่มีผู้นําแบบประชาธิปไตยและแบบอัตต
นิยม แม้จะได้ปริมาณงานเท่ากัน แต่กลุ่มที่มีผู้นําแบบประชาธิปไตยก็มคี ุณภาพงานสูงกว่า และสมาชิกมีความพึงพอใจใน
การทำงานมากกว่า (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2550) ภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตย ถือเป็นภาวะผู้นําที่สมาชิกของกลุ่มมี
บทบาทการมีส่วนร่วมในกการตัดสินใจและมีประสิทธิผลช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกที่ดีขึ้นและ
ช่วยเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกมีลักษณะสําคัญ คือ สมาชิกของกลุ่มได้รับการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
ความเห็นสมาชิกมีความผูกพันกับกระบวนการดําเนินงาน มีการกระตุ้นและให้รางวัลสําหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ริเริ่มสร้างสรรค์ส มาชิกมีความรู้สึกผูกพันกับการบรรลุเป้าหมาย
(Cherry, 2013) ภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตย ถือเป็นภาวะผู้นําที่สมาชิกของกลุ่มมีบทบาทการมีส่วนร่วมในกการตัดสินใจ
และมีประสิทธิผลช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นได้ รับการสนับสนุนจากสมาชิกที่ดีขึ้นและช่ วยเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกมี
ลักษณะสําคัญ คือ สมาชิกของกลุ่มได้รับการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็นสมาชิกมีความผูกพันกับ
กระบวนการดําเนินงาน มีการกระตุ้นและให้รางวัลสําหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาใหม่ ๆ ริเริ่มสร้างสรรค์สมาชิกมีความรูส้ ึกผูกพันกับการบรรลุเป้าหมาย (Cherry, 2013)
จากที่ข้อความดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อนำมาพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความ
เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครัง้ นี้มุ่งศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย
ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Theory)

1. การไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา
2. การสร้างการมีส่วนร่วม
3. การกระจายอำนาจ

วิธีวทิ ยาการวิจัย

4. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงรายเขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,625 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นรวม 438 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือเท่ากับ 1 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.86 และแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open Ended
Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ ระดั บภาวะผู ้ นำแบบประชาธิ ปไตยของผู้ บริหารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านการสร้างการมีส่ วนร่วม และด้านการกระจายอำนาจ ตามลำดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามสภาพ
จริง รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึก ษาให้ค วามเอาใจใส่ผู ้ใต้ บัง คั บบัญ ชาอย่างเหมาะสมและทั่ วถึงและผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ความมั่นใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
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1.2 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่ วมกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัตกิ ารด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา 4 ฝ่าย ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายรับรู้ผลประโยชน์ร่วมกัน
1.3 ด้านการกระจายอำนาจโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้างบุคคลากร ในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างชัดเจน รองลงมา คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการออกคำสั่งแต่งตัง้ ผู้ปฏิบัติงานกำหนดอำนาจหน้าที่ขอบข่ายภาระงานอย่างชัดเจน และผู้บริหาร
สถานศึกษาให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดี ยวกัน
ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
1.4 ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีมโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รับฟังปัญหาซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังและยอมรับข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ และผู้บริหารสถานศึกษา
มีการวางแผนการจัดรูปแบบของทีมงานให้มีความชัดเจนเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ ของทีมและของภารกิจงาน
ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของทีมว่าอยู่ในระดับใด และ
มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของงาน
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่า
2.1 ด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการ
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างนวัตกรรมและสนับสนุนให้ครูใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อิสระในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารมีหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือ กระตุ้นให้คิดอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
2.2 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการการบริหาร
โรงเรียน มีการประชุมหารือและจัดทํา SWOT เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนในด้านนโยบายของ
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่และเปิดเผยข้อมูลผล
การดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยทำเป็นสารสนเทศให้ทุกฝ่ายได้รับรู้อย่างทั่วถึง ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะสถานศึกษามีบุคลากรที่
ความรู้ความสามารถและผู้บริหารสถานศึกษามีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล
2.3 ด้ า น
การกระจายอำนาจ พบว่า ด้านการกระจายอำนาจ พบว่า ผู้บริหารมีการกำหนดโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจนอยู่เสมอ โดย
จำแนกตามการบริหารงาน 4 ฝ่าย มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน กำหนดอำนาจหน้าที่ ขอบข่ายงาน สนับสนุนให้ครูผู้สอน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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2.4 ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม พบว่า ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิ านอย่างแท้จริง สามารถให้คําปรึกษาปัญหาต่าง ๆ
ไม่ควรเป็นผู้คอยสั่งการเพียงอย่างเดียวควรร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันในทุก ๆ สถานการณ์และคอยสนับสนุนให้ครูผู้สอน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ นิเทศติดตามผลการทำงานของทีม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของทีมอย่างสม่ ำเสมออย่าง
เป็นกัลยาณมิตรเพื่อนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จยิ่งขึ้นไป

สรุปและอธิปรายผล
1. ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญ
ของการพึ่งพากัน การทำงานร่วมกัน ความสมัครสมานสามัคคีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายหรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ ร่วมกันกำหนดภารกิจและเป้าหมายในของทีมงานร่วมกัน สอดคล้องกับ
อัจฉรา ชุนณะวงค์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกั บการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และฐิติมา พูลเพชร (2558, หน้า 32) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นำและการทำงานเป็นทีมที่พยากรณ์ความสำเร็จในงานของพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนเครื่องพิมพ์
พบว่า ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผุ้ที่เข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันอยู่
ในช่วงอายุนอ้ ย มีวธิ ีคดิ ในการทำงานที่แปลกใหม่จึงไม่มั่นใจในความสามารถของครูรุ่นเก่าและครูบรรจุใหม่ในปัจจุบันก็มี
อายุยังน้อย ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ผู้บริหารจึงต้องการพัฒนาศักยภาพของครูและดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บศิ ริ พ ร ดวงศรี (2562, หน้ า 199) ได้ ศ ึ ก ษาสภาพภาวะผู ้ น ํ า แบบประชาธิ ปไตยของผู ้ บริ ห ารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ด้านความไว้วางใจในผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
สร้างการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญของการบริหารแบบมีสว่ น
ร่ ว มตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ ที ่ เป็ น กฎหมายแม่ บทในการบริ ห ารและจั ดการศึกษา
สอดคล้องกับกัญญา เพ็ชรนอก (2558) พบว่า ระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม
(2560, หน้า 229) พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
กระจายอำนาจ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารยึดหลักการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ชาติ มาตรา 39 โดยมีการกำหนดโครงสร้างบุคคลากรในการบริหารงาน 4 ฝ่ายและมีการออกคำสั่งแต่งตัง้ กำหนดอำนาจ
หน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับปาจรีรัตน์ อิงคะวะระ (2561, หน้า 1) พบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำแบบกระจาย

-Proceedings-

774
อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอัครเดช นีละโยธิน (2560, หน้า 208) พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดขอนแก่นมีภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ อยู่ในระดับมาก และศุภกานต์ ประเสริฐ
รัตนะ (2555, หน้า 148) พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจอยู่ ในระดับมาก
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการทำงานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ใช้ทักษะ
ประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถและมีการประสานงานอย่างดีจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับอัจฉรา ชุนณะวงค์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
อาชีวะศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง พบว่า การทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก และฐิติมา พูลเพชร (2558,
หน้า 32) ได้ศึกษาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมที่พยากรณ์ความสำเร็จในงานของพนักงานในโรงงาน พบว่า การทำงาน
เป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงรายเขต 3 พบว่า จากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แ สดงความคิ ดเห็น และข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู ้น ำแบบประชาธิ ปไตยของผู ้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการ
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างนวัตกรรมและสนับสนุนให้ครูใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อิสระในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารมีหน้าที่ คอยดูแลช่วยเหลือ กระตุ้นให้คิดอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะมอบความไว้วางใจให้กับบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ มีการพัฒนาตนเอ ง
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับศิริพร ดวงศรี (2562, หน้า 192) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนอบรมพัฒนา
คุณธรรมและอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ และภารกิจที่สำคัญของผู้บริหาร คือ การพัฒนาให้บุคลากรมีสมรรถนะ
ที่สำคัญในการในการปฏิบัตงิ าน
2.2 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการการบริหาร
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมหารือและจัดทํา SWOT เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนในด้าน
นโยบายของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัตหิ น้าที่และเปิดเผย
ข้อมูลผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยทำเป็นสารสนเทศให้ทุกฝ่ายได้รับรู้อย่างทั่วถึง ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะสถานศึกษามี
บุคลากรที่ความรู้ความสามารถและผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สอดคล้องศิริพร ดวงศรี ( 2562, หน้า
192) ได้ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า การใช้ภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา คือ
การกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารงาน และผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
สร้างความสามัคคี สร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นไปอย่างมีฉันทมิตร และมีการร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน (จีรวร
รณ ศิริบุญ, 2554)
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2.3 ด้านการกระจายอำนาจ พบว่า ผู้บริหารมีการกำหนดโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจนอยู่เสมอ โดย
จำแนกตามการบริหารงาน 4 ฝ่าย มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน กำหนดอำนาจหน้าที่ ขอบข่ายงาน สนับสนุนให้ครูผู้สอน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการกระจาย
อำนาจความเป็นผู้นำจะให้บุคลากรครูและผู้บริหารมีความรับผิดชอบและตระหนักต่อหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิพลได้ สอดคล้องกับ Camburn, Rowan, and Taylor (2003) ที่อธิบายว่าการกระจายอำนาจ
ขึน้ อยู่กับขนาดของโรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มบี ุคลากรที่เป็นทีมการทำงานจำนวนหลายทีม การกระจายอำนาจ
ถูกส่งผ่านไปได้ม ากเช่นกัน และโครงสร้างการบริ หารจั ดการการศึก ษาที่ ยึ ดหลักของการมีเอกภาพเชิง นโยบายที่
หลากหลายในการปฏิบัติ เน้นระบบการกระจายอํานาจและการยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550)
2.4 ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม พบว่า ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม พบว่า
ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างแท้จริง สามารถให้คําปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ไม่ควรเป็นผู้คอยสั่งการเพียงอย่างเดียวควรร่วมทุกข์ร่วมสุขไป
ด้วยกันในทุก ๆ สถานการณ์และคอยสนับสนุนให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ นิเทศติดตามผลการทำงานของ
ทีม กํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของทีมอย่างสม่ำเสมออย่างเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ความสำเร็จในงานขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีมแล้วภาระกิจที่สำคัญของผู้บริหารคือการพัฒนาให้บุคลากร
มีสมรรถนะที่สำคัญในการในการปฏิบัตงิ าน สอดคล้องกับฐิตมิ า พูลเพชร (2558, หน้า 35) กล่าวถึงการทำงานเป็นทีมว่า
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
ของสมาชิกในทีม สอดคล้องกับจีรวรรณ ศิริ บุญ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า การช่วยเหลือให้การสนับสนุนและให้คําปรึกษา
หารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้องค์การประสบความสําเร็จ และการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบายหรือพ้น
ทุกข์หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน หัวหน้าต้องแสดงความจริงใจและไม่หวังสิ่ งใดตอบแทน (ทองพันชั่ง พงษ์วาริ
นทร์, 2553)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จึงควรให้ความสําคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการพัฒนาภาวะผู้นํา
แบบประชาธิปไตยเพื่อใช้ในการบริหารโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนัน้ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการทำงานเป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคี วามรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิ านยิ่งขึน้ ไป
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ได้บังคับบัญชา มีการดำเนินงานใน
ระดับปานกลาง ดังนัน้ จึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ได้บังคับบัญชา
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ที่
ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จน
การวิจัยสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าที่ ร.ต.โชคดี ศรีอุดม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 และนายบรรหาร
ปันทะนัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนราษฎ์พัฒนา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ตรวจทานและแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข ้ อ มู ล
ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทุกโรงเรียน
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็ นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
A STUDY OF THE ADMINISTRATORS' ROLES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT IN
DIGITAL ERA OF SCHOOLS UNDER THE DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION
MUEANG CHIANG RAI DISTRICT
ธนรัตน์ กุลศรี1 และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Tanarat Kunsee1* and Natthawut Subphaso2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อ การจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการ
จัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชีย งราย จำแนกตามวุ ฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 285 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารต่อ การจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และ ด้านการ
กำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี 2) บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มี 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและ
บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง

1

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000

2

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000

1

School of Education University of Phayao Phayao 56000

2

School of Education University of Phayao Phayao 56000
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เชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ผลการศึกษาพบว่า มีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา
คำสำคัญ: การศึกษายุคดิจิทัล, บทบาทของผู้บริหาร

Abstract
A study of the administrators' roles in promoting Educational management in digital Era of schools under the
Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District. The objective of this research to study 1) to study of
the administrators' roles in Educational management in digital Era of schools under the Department of Local
Administration Mueang Chiang Rai District 2) to compare the administrators' roles in Educational management in digital
Era of schools under the Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District according to Educational
degree and work experiences. The sample was the administrators and teacher of schools under the Department of
Local Administration Mueang Chiang Rai District 285 persons.
The results of the study found 1) the administrators' roles in Educational management in digital Era of schools
under the Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District, overall are the high levels. Considering in
orders, the highest mean to the lowest one was as follows: Application of innovation and information technology in
educational administration, Encouraging learners to learn by modern techniques and using technology, Promoting and
developing teachers to have skills in using technology, and Determination a vision for the importance of technology. 2)
The comparison of the administrators' roles in Educational management in digital Era of schools under the Department
of Local Administration Mueang Chiang Rai District according to Educational degree were statistically different at the
.05 level by 3 orders as Determination a vision for the importance of technology, Promoting and developing teachers
to have skills in using technology, and Application of innovation and information technology in educational administration.
and The comparison of the administrators' roles in Educational management in digital Era of schools under the
Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District according to work experiences were statistically
different at the .05 level only 1 orders as Application of innovation and information technology in educational.
Keywords: Educational management, Digital Era, Administrators' roles

-Proceedings-

780

บทนำ
ประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นยุคแห่งดิจิ ทัล ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา ซึ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ประเทศไทยจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็น
ของตนเอง ดังนัน้ การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 4.0” จึงจำเป็นที่
จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดย นอกจากความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับแล้ว
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไปด้วย และการจะก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากการปรับปรุงเรื่องของหลักสูตร ตำรา และบทบาทของครูผู้สอนแล้ว เราก็ควรจะต้อง
ส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้เรียนด้วย เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคมในอนาคต ซึ่งปัจจัยสำคั ญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักพึ่งตนเองสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมี
ความสุข
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 และฉบับที่ 3
พุทธศักราช 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของ ประเทศมีจุดหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุขภายใต้บริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สั ง คมโลก โดยมี ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง เป็ น กลไกขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษา ของ กระทรวงศึ กษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และกำหนดทิศทางการพัฒนา
การศึ ก ษา ทั ้ ง ในมิ ต ิ ด ้ า นความมั ่ น คง มิ ต ิ ด ้ า น เศรษฐกิ จ มิ ต ิ ด ้ า นสั ง คม และมิ ต ิ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที ่ มี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 50) การศึกษายุคดิจิทัล เป็นยุคของการศึกษาที่รัฐบาลยุคปัจจุบัน ได้มี
ความพยายามที่จะ แก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น เศรษฐกิจล้มเหลว การเมืองล้มเหลว สังคมล้มเหลว หรือทุก ๆ
ปัญหาที่ล้มเหลวต่างก็โทษการศึกษาล้มเหลว โดยกำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมาย
ต้องการให้ประเทศไทย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการจัดการเรียนการ สอนที่ตอบสนองเป้าหมายของประเทศ
มุ่งการสร้างนวัตกรรมของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาต้อง เป็นผู้นำที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกับสถานที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
โดยตรง ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 40 ดังนั้น การศึกษา 4.0
จึงเป็น ส่วนหนึ่งของนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่จะนําพาไปสู่ความสำเร็จซึ่งต้องอาศัยทุกภาค ส่วนให้ความ ร่วมมือ
โดยเฉพาะสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ได้แก่ การสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning) นำมาใช้ในการเรียน การสอนอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็น
ผู้นําทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ ห้องเรียน ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูโดยสร้างตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัตงิ าน สถานศึกษาทุกแห้ง ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน และประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง
การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล จึงต้องจัดการศึกษาอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา โดยต้องเอามาใช้ได้จริงและเป็นส่วนสำคัญ ในการชี้นําสังคม ผ่านการบริหารการศึกษา
โดยผู้บริหารต้องเน้นการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน สามารถนําองค์ความรู้ที่มี อยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้ตอบสนองความ ต้องการของสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ต้อง
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เน้นแสวงหาการเรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เหมาะกับ ตนเอง สังคม ตามสถานการณ์ โดยนําเอาหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ที่ตรงความสนใจของ คนใน
ยุค ดิจิทัล ที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีด
ความสามารถของระบบเชื่ อมโยงทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ ที่มีอุปกรณ์สมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ เมื่อ
แนวโน้มการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้ว ผู้บริหารจึงควรบริหารสถานศึกษา และพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค “ประเทศ ไทย 4.0” เพื่อการเข้าถึงเนื้อหาความรู้มีลักษณะ
เปิด เข้าถึง การแสวงหาความรู้จึงทำได้เร็วขึน้ (กําจร ตติยกว, 2559)
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดแนวทาง การจัดการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา โดยบทบาทของผู้บริ หารในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับการศึกษาในยุคดิจิทัล ผู้บริหารสามารถมีบทบาทในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล จำนวน 4 ด้าน ซึ่งได้จากการ
สังเคราะห์ ดังนี้ การกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี การส่งเสริมพัฒนาครูให้มที ักษะในการใช้เทคโนโลยี
การส่งเสริ มให้ผู้เรียนได้ เรียนรู ้ด้ว ยเทคนิควิธีการที่ ทันสมั ยโดยใช้ เทคโนโลยี และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่กับการมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะนำไปสู่ การบริหารจัดการที่มีทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
จากความสำคัญของบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อการพัฒนานคุณภาพการจัด
การศึกษารวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ที่จะต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตาม วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทมี่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัด
การศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร
ต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงรายผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเมืองเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 1,095 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวนทั้งสิ้น 285 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ครั้ง นี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกั บบทบาทของผู้ บริหารต่อ การจั ด
การศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ประกอบด้วย คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบตรวจรายการ (Check
List) สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตำแหน่ง วุฒกิ ารศึกษาประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามถึงบทบาทของผู้บริหารต่อ การจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating
Scales) โดยเลือกข้อคำถามทีผ่ ู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
3. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากบทความ ตำรา เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและแก้ไขแบบสอบถามเพื่อ
นำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้
3.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3 นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3.4 นำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้ อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อ
คำถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ และนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.5 นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วนำเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล
3.6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้(Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณ
เวทย์) สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 30 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งสิ้น 30 ชุด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยใช้
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach's Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.87
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการโดยขอหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
จำนวน 13 โรงเรียน
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
5.1 หาค่าความถี่ และร้อยละ ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
5.2 หาค่ า เฉลี ่ ย (mean) และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามและแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
6. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
6.1 สถิติที่ใช้หาคุณค่าของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามแต่
ละข้อโดยใช้สูตร IOC และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Conbach's Alpha Coefficient)
6.2 สถิติในการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อ ต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.3 สถิตเิ ชิงอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อต่อการจัดการศึกษายุค
ดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) โดยการ
ทดสอบค่าเอฟ (F–test) เมื่อพบความแตกต่างทางสถิติได้ทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant
Difference)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษา
ยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมพัฒ นาครู
ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้ อยที่ สุด คือ ด้านการกำหนดวิสัยทั ศให้ เห็ น
ความสำคัญของเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีผลการศึกษา ดังนี้
1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัด
การศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย การกำหนดวิสัยทัศให้เห็น
ความสำคัญของเทคโนโลยี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหาร
มี ก ารกำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ หรือ นโยบายที ่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความสำคั ญของการใช้ เทคโนโลยี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษา และผู้บริหารมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนต่ อการใช้เทคโนโลยีต่อจัด
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การศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีการกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของ
บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ที่มีแนวทางอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทั กษะในการใช้เทคโนโลยี การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัด
การศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการส่งเสริมพัฒนาครู
ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด ได้แก่
ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
และ ผู้บริหารมีการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามรถด้าน ICT อย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการให้อสิ ระแก่บุคลากรในการพัฒนาความเป็นผู้นำในการใช้
เทคโนโลยีของตนเอง อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี การศึกษาบทบาทของ
ผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการศึกษายุคดิจิทัล อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสื่อวัสดุอุปกรณ์ ใน
การจัดการเรียนการศึกษายุคดิจิทัล อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา การศึก ษาบทบาทของ
ผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการ
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหาร ด้านการบริหารงานวิชาการ และ ผู้บริหารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
การกำหนดภารกิจ การรายงานภารกิจ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีการจัดสรรปัจจัย
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อ การจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
2.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงรายการกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัด
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย การกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี แตกต่างกับ
ผู้มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงรายการกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บ ริหารต่อการจัดการศึกษายุค
ดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย การกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญ
ของเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน
2.2 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงราย ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มที ักษะในการใช้เทคโนโลยี จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีแตกต่าง
กับ ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่า งค่าเฉลี่ย
บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงรายด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มที ักษะในการใช้เทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน
2.3 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี การเปรีย บเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี จำแนกตาม
วุฒิการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อ
การจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงรายด้านการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ เรี ยนรู ้ด ้ว ยเทคนิควิ ธีการที ่ ทัน สมัยโดยใช้ เทคโนโลยี จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี
ไม่แตกต่างกัน
2.4 ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการ
จัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการนํานวัตกรรม

-Proceedings-

787
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกับ ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้ านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มปี ระสบการณ์การทำงาน
5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา
แตกต่างกับ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน 20 ปีข้นึ ไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

สรุปและอธิปรายผล
จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อ การจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย พบประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าใน ปัจจุบัน
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารมีบทบาทในการจัดการศึกษาบุคดิจิทัล ในภาพรวมทั้ง 4 ด้ าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย ดังนี้
1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษา
ยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ หรือ นโยบายที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี ต่อการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงผู้บริหารมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสาระ สนเทศในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการ
สอน และผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนต่อการใช้เทคโนโลยีต่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ ศศิธร วงษ์กวี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทและคุณสมบัติเพื่อเป็นแนวทาง
พื้นฐานสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ผลการวิจัยคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการ (Leadership/Managerial) ผู้นําควร
สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างเทคโนโลยี และบุคลากรภายในรวมถึงสถาบันเข้าด้วยกัน สามารถนําคุณประโยชน์
ของเทคโนโลยีมาเพิ่ม ศักยภาพในการทำงานหรือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีข้นึ เพราะฉะนั้น
ผู้นำต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจติดตามข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรในการนําเทคโนโลยีมาพัฒนา ประยุกต์ใช้ในสถาบัน นอกจากนี้ ผู้นำต้องเป็นผู้ผลักดันและ
สามารถโน้มน้าว/ สนับสนุนให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้บุคลากรภายในมองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน โดยการสร้างแรงจูงใจการ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยการจัดอบรมสัมนาต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนีอ้ าจเนื่องจาก
ผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบัน ดังนัน้ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพ้ืนฐานด้านภาวะความผู้นํา โดยควรจะสามารถ
เชื่อมโยง เทคโนโลยีกับบุ คลากรภายในสถาบันโดยการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้ เข้าใจเทคโนโลยี
เพื่อที่จะสามารถหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
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1.2 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุค
ดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
รวมถึงผู้บริหารมีการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามรถด้าน ICT อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และผู้บริหารมีการให้อิสระแก่บุคลากรในการพัฒนาความเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องผลการวิจัยของ บุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการ
พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 พบว่า 1.) ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ค่าดัชนีลําดับ ความสําคัญของความต้องการจําเป็นด้านที่ 1 ด้าน
สารสนเทศพบว่ามีความต้องการจําเป็น ที่จะต้องพัฒนามากที่สุด คือ ความสามารถในการนําระบบสารสนเทศมากําหนด
แนวทาง ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 2 ด้านสื่อ พบว่า มีความต้องการจําเป็น ที่จะต้องพัฒนามาก
ที่สุดคือ การประยุกต์สื่อที่มีคุณภาพมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ ด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยี พบว่า มีความต้องการ
จําเป็นที่จะต้องพัฒนามากที่สุดคือ สามารถนํา เทคโนโลยีมาช่วยในการลดขั้นตอนในการทํางานของครูและสถานศึกษา
2.) แนวทางการพัฒนาทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านสารสนเทศประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
5 แนวทาง ด้านที่ 2 ด้านสื่อประกอบด้วยแนวทาง การพัฒนา 6 แนวทาง ด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยีประกอบด้วยแนว
ทางการพัฒนา 6 แนวทาง ทั้งนีเ้ พราะว่าเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวติ ประจําวันของครูและนักเรียนในศตวรรษที่
21 เพื่อให้การจั ดการศึก ษาสามารถพัฒ นา ประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผลได้ ดี ข ึ้ นนั ้นผู้ บริหารจะตระหนั กและเห็ น
ความสําคัญของการนํา เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกัน ภาสกร เรืองรอง (2557) กล่าวว่า
การผลิตและพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และประเมินผล การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับลักษณะของผู้เรียนและภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ย นแปลงไป รวมทั้ง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จําเป็นสําหรับ
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
1.3 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี การที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของ
ผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการศึกษายุคดิจิทัล รวมทั้งผู้ บริหารมี
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนั้นยังเกิด
จากผู้บริหารมีการสร้างตัวชี้วัดในการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) สัญลักษณ์ขององค์การ 2) ผู้นำองค์การ 3) ผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 4) ผู้กำกับติดตามผล 5)
ผู้ประกอบการ 6) ผู้ประชาสัมพันธ์ 7) ผู้จัดสรรทรัพยากร 8) นักเจรจาต่อรอง 9) ผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ 10) ผู้สร้าง
ความสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักถึงบทบาทผู้บริหารทุก ๆ บทบาทในการ
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บริหารงานสถานศึกษา รู้จักวางตัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา เป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสถานศึกษา เป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ผู้บริหารเป็นผู้นำใน
การบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ มีความสามารถในการสั่งการ ควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำแนะนำ
เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีบทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน เป็นผู้แก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างทุ่มเทและพยายาม แก้ปัญหาโดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ผู้บริหารมีบทบาทในการ
เป็นผู้กำกับติดตามผล แสวงหาและรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารมีบทบาทเป็น
ผู้ประกอบการของสถานศึกษาคือเป็น ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงแสดงแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา
ให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของ
สถานศึกษาไปสู่ภายนอก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี ผู้บริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในสถานศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามลำดับ
ความสำคัญ ผู้บริหารยังต้องแสดงบทบาทในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและผลประโยชน์ที่จำเป็นใน
การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารยังมี บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เลือกข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา และผู้บริหารยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษาในการ
พัฒนาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
1.4 ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา พบว่าบทบาทของผู้บริหาร
ต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา
รวมถึงการที่ผู้ บริ หารมีการสนั บสนุนให้ม ีการนำนวั ตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริห าร ด้านการ
บริหารงานวิชาการ และผู้บริหารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา การกำหนดภารกิจ
การรายงานภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยณัฐ วงศ์เครือศร (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผล
การศึกษาพบว่า 1. องค์ประกอบภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 66 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 มี 9 ตัวบ่งชี้ 2) การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 มี 10
ตัวบ่งชี้ 3) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ มี 8 ตัวบ่งชี้ 4) คุณธรรมจริยธรรม มี 9 ตัวบ่งชี้ 5) การพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
มืออาชีพ มี 8 ตัวบ่งชี้ 6) การทำงานเป็นทีม มี 9 ตัวบ่งชี้ และ 7) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี 13 ตัวบ่งชี้ 2. รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการ 5) สื่อการเรียนรู้ และ 6) การวัดและ
ประเมินผล 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องจากวาภาวะผูนําครูคือ ลักษณะพฤติกรรมที่ครูไดแสดงออกในการปฏิบัติงานอยางเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู มีอิทธิพลเปนที่ยอมรับของครูคนอื่นสงเสริมใหเพื่อนรวมงานไดมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
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2. ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อ การจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและตามประสบการณ์การทำงาน
2.1 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยพิจารณารายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน มีด้านที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของ
เทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี พบว่าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ไม่แตกต่ างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาวีรกุล อคฺควํโส (คําจันทราช) (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษา
ยุค 4.0 โรงเรียนพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัด อุด รธานี พบว่า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษายุค 4.0 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณยุค 4.0 ด้านการ
บริหารงานบุคคลยุค 4.0 และด้านการบริหารงานทั่วไปยุค 4.0 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน
การบริหารงานวิชาการยุค 4.0 พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากที่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ใช้
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน และใช้คุณวุฒทิ างการศึกษามาใช้ในการพัฒนาไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยพิจารณาภาพรวม พบว่าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน มีด้ารที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ พระมหาวีรกุล อคฺควํโส (คําจันทราช) (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหาร
สถานศึกษายุค 4.0 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พบว่า
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษายุค 4.0 โรงเรียนพระ
ปริ ย ั ต ิ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จำแนกตามประสบการณ์ ท ำงาน พบว่ า ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผ ู ้ ส อนที ่ มี
ประสบการณ์การทำงานต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพรหมวิหาร 4 มีการปฏิบัติ
แตกต่างกัน อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นแตกต่างกัน อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทำการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ เซฟเฟ่ (Scheffe) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสบการณ์ในการทำงาน
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน อาจเป็นเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้เรียนรู้จาก
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การปฏิบัติจริง พบเห็นปัญหาอุปสรรค และแก้ปัญหา พัฒนางานด้วยตนเองจนก่อเกิดเป็นประสบการณ์หรือเกิดการ
เรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. การกำหนดวิสัยทัศให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ผู้บริหารมีการกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของบุคลากร
ในการใช้เทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ที่มแี นวทางอย่างชัดเจน
2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูให้มที ักษะในการใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้
3. ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีก ผู้บมีการสนับสนุน
งบประมาณ หรือสื่อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการศึกษายุคดิจิทัล ให้เพียงพอ และครบถ้วนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
4. ด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการจัดสรร
ปัจจัยสนับสนุนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษายุคดิจิทัล

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ณ
ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่กรุณา
ให้คำแนะนำ แก้ไขและตรวจเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผู้ให้ขอ้ มูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ที่อนุเคราะห์ ให้ ความร่วมมือตอบแบบสอบถามอย่างดี ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่า นที่คอยให้
กำลังใจที่ดี และคอยสนับสนุน ตลอดระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์อันพึงได้จากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบให้ บุพการี และขออุทิศให้ผู้มี
พระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียน ตลอดระยะเวลาในการศึกษาทั้งที่เอ่ ยนามและไม่ได้เอ่ยนามที่
เกี่ยวข้องในความสำเร็จในครั้งนี้ และให้เป็นคุณูปการแก่วงการศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนายิ่งขึน้ ไป
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การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย
Academic administration of private schools Under the Office of the Private
Education Commission Chiang Rai
ธนาภรณ์ มะณีสร 1 และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ 2
Thanaporn Maneeson 1 and Thararat Malaitao 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากับขนาดของ
โรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จั ง หวั ด เชี ย งราย จำนวน 65 โรงเรี ย น
มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 65 คน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่ า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.973
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
1) การศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ ก ษาเอกชน จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยรวมอยู ่ ในระดั บมากและเมื่อ พิ จารณาเป็ น รายด้ าน พบว่ า ด้ า นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
บริหารวิชาการ ตามลำดับ
2) การเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จั ง หวั ด เชี ย งราย แบบมุ ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ทธศาสตร์ ใ น
สถานศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาตามขนาดของโรงเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขึน้ ไป ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ,โรงเรียนเอกชน
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Abstract
This research aimed to study and compare the academic administration of educational institutions with the
size of private schools. Under the Office of the Private Education Commission Chiang Rai, 65 schools
There were 65 school administrators on a 5-level evaluation scale questionnaire with confidence value 0.973. By
finding the mean and standard deviation the hypothesis testing was carried out by t-test analysis and one-way
analysis of variance F-test (One Way ANOVA). The results of the research were as follows.
1) Education of academic administration of educational institutions of private schools Under the Office of the
Private Education Commission Chiang Rai Overall is at a high level. And when considering each aspect, it was found
that the learning process development of innovative media and educational technology Development of learning
resources Educational Supervision Evaluation and the transfer of grades Research to improve the quality of education
Academic administration, respectively.
2) The comparison of the school administrators had opinions on the educational administration of the private
schools. Under the Office of the Private Education Commission Chiang Rai the work-oriented model in the educational
institutes, overall, and each aspect was at a high level. The opinion of the school administrators on the academic
administration in the educational institutes according to the school size was statistically significant at the .05 level and
up, there was no difference.
Keywords: Academic Administration, Private school

บทนำ
ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีในรูปแบบของโลกไร้พรมแดนยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
และความเป็นสากลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึก การอบรมการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ (ไพพรรณ เกียรติ
โชติชัย,2562) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกในทศวรรษที่ผ่านมาทำให้สังคมโลกสมัยใหม่ มีการ
แข่งขันกันด้วยภูมิปัญญาที่ซับซ้อนลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐานเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกประเทศ
ต่างให้ความสนใจในการปฏิรูปการศึกษาเนื่องจากการศึกษาเป็นภารกิจทางสังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างคนให้เป็น
คนดี ส ามารประกอบอาชี พ และดำรงตนได้ อ ย่ า งเหมาะสมให้ ส อดคล้ อ งกั บกระแสการเปลี ่ ย นแปลงของสั ง คมโลก
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและทักษะคุณธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข ” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ.2545 กล่าวว่า “การศึกษา” หมายถึง “ทักษะการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการเรียนรู
การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรูอันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรูอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 8 10 45
และในหมวด 2 กำหนดหลักการจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก ดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 4) บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 5) ให้ สถานศึกษา
เอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดโดยรัฐต้องกำหนดนโยบายและมาตรการ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนเข้ามามี
บทบาทสำคัญในการให้บริการการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่รัฐไม่สามารถจัดไดโรงเรียน
จะมีคุณภาพทางการเรียนการสอนเพียงใดขึน้ อยู่กับความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงาน
วิชาการที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทำนุ นะราย, 2558) การบริหารโรงเรียนเอกชนให้ประสบ
ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ ปกครองนั้นมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาที่จะต้องให้ตอบสนองต่อสังคมและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนทุกแห่งจะต้องจัดการศึกษาให้ เกิดคุณภาพ
โดยเฉพาะระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,2561) งาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผลการบริหารงานวิชาการเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษากำหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษาปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรั บของ
ประชาชนงานวิชาการเป็นงานที่มขี อบข่ายกว้างขว้างและมีความสำคัญต่อหน่วยงานการศึกษาจุดมุ่งหมายของงานวิชาการ
คือ การสร้างนักเรียนให้ มีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของพลเมืองและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ
จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า งานวิชาการในโรงเรียนเป็นงานหลักและสำคัญที่สุดต้องเอาใจ
ใส่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ต้องมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงตระหนักในหน้าที่ของงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนและมีความต้องการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติและเกณฑ์มาตรฐาน
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการ
ศึกษาให้มคี ุณภาพซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้นโรงเรียนจะดีหรือไม่ขนึ้ อยู่กับงานวิชาการของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียน
ให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณสมบัตติ ามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็น
อย่างดีผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากจะศึกษาแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนว่าจะมีแนวทางในการบริ หาร
สถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปใช้ในการวางแผนงานวิชาการและเป็นแนวปฏิบัติเพื่อมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้
มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัติของโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามขนาดของโรงเรียน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตาม
ได้แก่ แผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน 7 ด้าน คือ
1) ด้านการบริหารวิชาการ
2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน
4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
6) ด้านการนิเทศการศึกษา

ตัวแปรอิสระ
1.1 ขนาดโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
เชียงราย เขต 1 แบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ
- ขนาดเล็กตั้งแต่ 1-499 คนลงมา
- ขนาดกลางตั้งแต่ 500-1,499
คน
- ขนาดใหญ่จำนวนนักเรียนตั้งแต่
1,500-2,449 คน
- ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2500
คนขึน้ ไป แบ่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2561

7) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
1. การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงราย ทุกโรงเรียนสามารถนำมาปฏิบัตไิ ด้อยู่ในระดับดี
2. ลักษณะของขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากร
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดเชียงราย จำนวน 65 คน
2. รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
คือ แผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 7 ด้าน คือ
3.1 ด้านการบริหารวิชาการ
3.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
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3.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.5 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
3.6 ด้านการนิเทศการศึกษา
3.7 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสำรวจการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ ก ษาเอกชน จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถามปลายเปิ ด แบ่ งเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
ขนาดของโรงเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ข้อคำถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยจัดเรียงเนื้อหาข้อ
คำถามตามแนวคิดของ บาส อโวริโอ (Bass and Avolio, 1994 อ้างอิงในขวัญตา เกื้อกูลรัตน์, 2554) มีเกณฑ์ ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
มีการปฏิบัตมิ ากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
มีการปฏิบัตมิ าก
3 คะแนน
หมายถึง
มีการปฏิบัตปิ านกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
มีการปฏิบัตนิ อ้ ย
1 คะแนน
หมายถึง
มีการปฏิบัตนิ อ้ ยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมีขั้นตอนการดำเนินงาน
ดังนี้
5.1 การศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยเกี่ยวข้องกับการวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับการวิจัย ได้แก่ แผนงาน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย
กระบวนการพัฒนานโยบายในการบริหารสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัตแิ ละปัญหาอุปสรรคในการนำผลการทดสอบทาง
การศึกษาไปใช้และได้กำหนดประเภทของเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยตามที่กำหนดไว้หลังจากนัน้ จึงกำหนดนิยามและกรอบการวัดตัวแปร
5.2 การลงมือสร้างข้อคำถามแนวทางของเครื่องมือวิจัยแต่ละฉบับ
5.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามหากไม่สอดคล้องผู้วิจัยจะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อให้
แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับการวิจัยมากที่สุดจำนวน 3 ฉบับ
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5.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคำถามแต่ละฉบับในด้านความเหมาะสมความ
ชัดเจน และความครอบคลุมหากไม่สอดคล้องผู้วิจัยจะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อให้แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับ
การวิจัยมากที่สุด
5.5 นำแบบสอบถามทดลองใช้เครื่องมือแต่ละฉบับกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงก่อนนำไปใช้จริงจำนวน 65 คน
5.6 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแต่ละฉบับก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
5.7 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากงานวิจัยและประมวลผลการวิจัย
5.8 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทำรายงานวิจัย
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะโดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อศึกษานโยบายในการบริหารสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัติ
ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test และ F-test ตามคุณสมบัติของข้อมูลโดยกำหนดระดับนัยสำคัญในการทดสอบ
เท่ากับ 0.05 ขึน้ ไป

ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชาย จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 เป็นเพศชาย จำนวน 37
คน รองลงมา คือ คิดเป็นร้อยละ 43.10 เป็นเพศหญิง จำนวน 28 คน วุฒิทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ100.00 วุฒิ
ทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 65 คน ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.90 จำนวน 27
คน ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.80 จำนวน 22 คน ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 11-20
ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 มากที่สุดจำนวน 26 คน ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งมากกว่า 20 ปี
คิดเป็นร้อยละ 9.20 น้อยที่สุดจำนวน 6 คน ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 41.50 มากที่สุด จำนวน 27
โรงเรียน ขนาดของโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.10 จำนวน 17 คน ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 26.20 จำนวน 17
โรงเรียน และขนาดใหญ่พเิ ศษ คิดเป็นร้อยละ 6.20 น้อยที่สุด จำนวน 4 โรงเรียน
2. การบริหารงานในด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.97, S.D.=.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษาประเมินผลหลักสูตรนิเทศการใช้หลักสูตรและนำผล
การนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน (xˉ =4.31, S.D.=0.66) ด้านผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายและคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ (xˉ =4.22, S.D.=0.63)
สถานศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (xˉ =4.11, S.D.=0.56) สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระต่างๆ พันธกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (xˉ =3.83, S.D.=0.76) สถานศึกษา
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บู รณาการเนื ้ อ หาสาระทั ้ ง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ เดี ย วกั น และระหว่ า งกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ( xˉ =3.82, S.D.=0.75)
สถานศึกษาจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น (xˉ =3.80,
S.D.=0.75) สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาและนำผลการประเมินสถานภาพ
สถานศึกษามาใช้กำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (xˉ =3.72, S.D.=0.91)
3. การบริหารงานในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.09, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษาเสริมสร้างให้ครูปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีการนำมาปฏิบัติในสถานศึกษามาก (xˉ =4.32, S.D.=0.66)
รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษาเสริมสร้างให้ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน (xˉ =4.20, S.D.=0.75) รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
โดยเน้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ (xˉ =4.12, S.D.=0.70) รองลงมา คื อ ด้ า นสถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ ค รู จ ั ด กิ จ กรรมจาก
ประสบการณ์จริงของผู้เรียนปฏิบัติจริงและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ( xˉ =4.00,
S.D.=0.79) และสุดท้ายนำมาปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ (xˉ =3.83, S.D.=0.88) ตามลำดับ
4. การบริหารงานในด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนเอกชน สังกั ดสำนักงาน
คณะกรรมการส่ง เสริ มการศึก ษาเอกชน จังหวัดเชีย งราย โดยภาพรวมอยู ่ในระดั บมาก (xˉ =4.04, S.D.=0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษาพัฒนา
เครื่องมือและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและความน่าเชื่อถือ มีการนำมาปฏิบัติในสถานศึก ษามาก (xˉ =4.23, S.D.=0.75)
รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสาระการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (xˉ =4.03, S.D.=0.64) รองลงมา คือ ด้าน
สถานศึกษากำหนดระเบียบแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา (xˉ =4.02, S.D.=0.78) รองลงมา
คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงของ
ผู้เรียนแต่ละคน (xˉ =4.00, S.D.=0.79) และสุดท้ายนำมาปฏิบัตนิ อ้ ยที่สุด คือ ด้านสถานศึกษาจัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะประสบการณ์ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ และสถานประกอบการ (xˉ =3.92, S.D.=0.84) ตามลำดับ
5. การบริหารงานในด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่ง เสริ มการศึก ษาเอกชน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก (xˉ =4.04, S.D.=0.37) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มีการนำมาปฏิบัติในสถานศึกษามาก (xˉ =4.42, S.D.=0.66)
รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษาวิเคราะห์วจิ ัยการบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมของ
สถานศึกษา (xˉ =3.91, S.D.=0.70) และสุดท้ายนำมาปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านสถานศึกษาประสานความร่วมมือ ใน
การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตลอดจนการนำผลการวิจัยไปใช้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น (xˉ =3.80, S.D.=0.59) ตามลำดับ
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6. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก (xˉ =4.06, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษาจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานทั้ง 4 ด้าน มีการนำมาปฏิบัติในสถานศึกษามาก อยู่ในระดับมาก (xˉ =4.51, S.D.=0.66)
รองลงมา คือ ด้ า นสถานศึ ก ษาประเมิ น ผลการพั ฒ นาการใช้ ส ื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษา (xˉ =4.20,
S.D.=0.59) รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้าน
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน มีการนำมาปฏิบัติในสถานศึกษาที่ระดับเท่ากัน
(xˉ =3.91, S.D.=0.70) และสุดท้ายนำมาปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา
พัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานทั้ง 4 ด้านกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น (xˉ =3.79, S.D.=0.74) ตามลำดับ
7. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.06, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตใกล้เคียงมีการนำมาปฏิบัตใิ นสถานศึกษามาก อยู่ในระดับมาก
(xˉ =4.23, S.D.=0.75) รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนในการทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญา (xˉ =4.22,S.D.=0.88) รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษาจัดตัง้ และพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้และประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอื่นหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา (xˉ =4.05, S.D.=0.80) และ
สุดท้ายนำมาปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านสถานศึกษาจัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู และสถานศึกษาอื่นหน่วยงาน
อื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง(xˉ =3.78, S.D.=0.60) ตามลำดับ
8. การนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =0.06, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษานิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมมีการนำมาปฏิบัตใิ นสถานศึกษามาก อยู่ในระดับมาก (xˉ =4.12, S.D.=0.84) และสุดท้ายนำมา
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านสถานศึกษาจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา (xˉ =4.00,
S.D.=0.64) ตามลำดับ
9. แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวนความถี่ต่อการปฏิบัติแผนงานในการบริหารสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัติ
ของโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามขนาดของ
โรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจัดให้มหี น่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่าควรมีจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้มาตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านการประมวลข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้มเี ครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล
ที่ทันสมัยมีการฝึกอบรมผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพั ฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ ตามลำดับ
1. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาเสริมสร้างให้ครูปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดแี ละคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาเสริมสร้ างให้ครู
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ใน
ระดั บมาก เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า มี ส ภาพการดำเนิน งานอยู่ ในระดับมาก โดยมี ข ้ อ ที ่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุด คือ
สถานศึกษาจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานทั้ง 4 ด้านและข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด
คือ สถานศึกษาประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตใกล้เคียงและข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำ
ที่สุด คือ สถานศึกษาจัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูและสถานศึกษาอื่นหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณ
ใกล้เคียง
4. ด้ า นการนิ เทศการศึ ก ษา ในภาพรวมพบว่ า มี ส ภาพการดำเนิ น งานอยู ่ ใ นระดั บมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายข้อพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษานิเทศงานวิชาการและการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมและข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาจัดระบบการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
5. ด้ า นการวั ด ผลประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น ในภาพรวมพบว่ า มี ส ภาพการดำเนิ น งานอยู ่ ใ น
ระดั บมาก เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า มี ส ภาพการดำเนิน งานอยู่ ในระดับมาก โดยมี ข ้ อ ที ่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุด คือ
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สถานศึ ก ษาพัฒ นาเครื่อ งมือและประเมิ น ผลให้ไ ด้ ม าตรฐานและความน่ าเชื่ อ ถือ และข้ อ ที ่ ม ีค ่ าเฉลี ่ ย ที่ ต่ ำที ่ ส ุด คือ
สถานศึกษาจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ และสถานประกอบการ
6. ด้ า นการวิ จ ั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในภาพรวมพบว่ า มี ส ภาพการดำเนิ น งานอยู ่ ใ นระดั บมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาวิเคราะห์วิจัยการ
บริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานทั้ง 4 ด้านในภาพรวมของสถานศึกษา
7. ด้านการบริหารวิชาการ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาประเมินผลหลักสูตร
นิเทศการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของ
ผู้เรียน
8. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย แบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการ ด้านแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษาตามประสบการณ์ในการทำงานและการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ขึน้ ไป ไม่แตกต่างกันจำแนกตามขนาดของโรงเรียน
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ดังที่ผู้วจิ ัยได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปราย ดังนี้
จากการวิจัย พบว่า การดำเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย มีความตระหนักว่าการจัดทำระเบียบแบบแผนการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย นั้นเป็น
งานที่สำคัญที่สุดเพราะการจัดการศึกษาเป็นการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนให้สามารถแสวงหาความรู้ ปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ขนอกจากนี้โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัด
เชียงราย มีการแข่งขันสูงทำให้ทุกโรงเรียนต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นประสิทธิผลในการจัดการศึกษาการพัฒนา
ทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพและการบริหารงานในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพันธ์ ตรงยางกูร (2556) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านการบริหารวิชาการ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นการจัดบูรณา
การ การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงโรงเรียนช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชน
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนีเ้ ป็นเพราะสถานศึกษาให้ความสำคัญต่องานวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับนโยบายทางการศึกษาและตรงตามความต้ องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ ละไม ชูเทียน (2559) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด
สิงห์บุรีพบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน มี
ค่าเฉลี่ยมากสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการวัดผลและประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการ
เรียนและจัดให้มีการซ่อมเสริมในกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของพระอุเทน อุเทโน (2561) ได้ทำงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก
2. ด้านกระบวนการพัฒนาเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาเสริมสร้างให้ครูปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อ การพัฒนาศักยภาพการสอนของครูผู้สอนให้มีการ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ โตแย้ม (2557) ซึ่งพบว่าทุกรายด้านและภาพรวมมี
ระดับปฏิบัตไิ ม่แตกต่างกัน เจริญ งามดี (2557) สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า แตกต่างกั นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบ
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานแตกต่างกันกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
เล็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดำรง เสนาวัง (2558) ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อปัญหาการปฏิบัติงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย
พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อปัญหาการปฏิบัตงิ านวิชาการโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
3. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและความน่าเชื่อถือของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาให้ความสำคัญต่องานวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของละไม ชูเทียน
(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ป กครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
จังหวัดสิงห์บุรีพบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด
สิงห์บุรีภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน มีค่าเฉลี่ยมากสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการวัดผลและประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติ
ผลการเรียนและจัดให้มีการซ่อมเสริมในกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมิน มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระอุเทน อุเทโน (2561) ได้ทำงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
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นักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อความพึง
พอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพนมทวน จังหวั ดกาญจนบุรี ด้านการวัดและประเมินผล
อยู่ในระดับมาก
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน สั งกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ได้มีการส่งเสริมครูจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เป็นเพราะ
สถานศึกษาให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีจัดทำงานวิจัยของครูผู้สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา อุตรา (2559) ได้
ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสตรี ระนองสังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมมีประสิทธิผลองค์การอยูใ่ นระดับมาก
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานทั้ง 4
ด้าน ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ กษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ได้มีการส่งเสริมครู
จัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีจัดทำงานวิจัยของครูผู้สอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิภา อุตรา (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสตรีระนองสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมมีประสิทธิผลองค์การอยู่ในระดับมาก
6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดั บมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขต
พื้นที่การศึกษาและเขตใกล้เคียงของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
เชียงราย ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตกแต่ง อาคารสถานที่และภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่
การเรียนรู้และยังส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้มีความสะอาดและปลอดภัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2559) เชื่อว่าการจัดตารางสอนจำเป็นต้องคำนึงถึงห้องเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัด
โดยเฉพาะห้องเรียน เฉพาะเช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาต่างๆ จะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่ง
พบว่าทุกรายด้านและภาพรวมมีระดับปฏิบัติไม่แตกต่าง สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมากการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนพบว่าแตกต่างกันอย่า งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปฏิบัติงาน
วิชาการโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
7. ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ สถานศึกษานิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดทำแผนงานและประเมินภายในสถานศึกษา
ทุกๆปี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา อุตรา (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสตรีระนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมมีประสิทธิผลองค์การอยู่ในระดับมาก
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8. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน
เอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
เพราะทุกโรงเรียนมีการปฏิบัติงานในด้านวิชาการที่คล้ายคลึงกัน ในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในการทำงานและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ขึน้ ไป ไม่แตกต่างกันจำแนกตามขนาดของโรงเรียน
3. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษานโยบายในการบริ ห ารสถานศึ กษาและแนวทางปฏิ บั ต ิ ของโรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายในการบริหารสถานศึกษาและแนวทาง
ปฏิบัตขิ องโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย อย่างแท้จริงและนำมา
ปฏิบัตใิ นสถานศึกษามีการวัดประเมินแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงนโยบายเป้าหมายการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
2. ผู้บริหารสถานควรส่งเสริมการจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของผู้เรียน
3. ผู้บริหารสถานควรจัดหาหนังสือและตัวอย่างงานวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
4. ผู้บริหารสถานควรดำเนินงานการเยี่ยมชัน้ เรียนอย่างสม่ำเสมอพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการนิเทศ
5. ผู้บริหารสถานควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบัตงิ านในด้านต่างๆ
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนตามเกณฑ์มาตรฐา น
การศึกษาของชาติจากครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เพื่อนำมากำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาเอกชนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ท่านได้เสียสละงานอันมีค่าเวลาอันมีคุณเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำงานวิจัยฉบับนี้ทุก
ขั้นตอนทำให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและรู้สึกถึงคุณค่าของงานวิจัยที่กว่าจะสำเร็จได้ต้องผ่านปัญหา
อุปสรรคมากมาย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนจันทร์ พานิชย์ผสินไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ
บูรณะชาติและดร.ธารารัตน์ มาลั ยเถาว์ คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้ให้ความรู้ให้คำปรึกษา แนวคิดและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขทำให้การวิจัยครั้งนีม้ คี วามสมบูรณ์ย่งิ ขึน้ และขอกราบขอบพระคุณ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตร สำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายนิธิศ วัฒโนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำปลา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครูผู้สอนของสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงราย ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคุณค่าและประโยชน์อั นเกิดจากการ
ทำวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อการพัฒนาการศึกษาและนอกจากนั้น ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาและครู
บาอาจารย์ทุกท่านผู้ซึ่งมีพระคุณอย่างยิ่งและเป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้วิจัยตลอดมา
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การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
STUDY OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS’S ROLES ACCORDING TO THE THINKING
SCHOOL CHIANGRAI PROVINCIALADMINISTRATIVE ORGANIZATION SCHOOL
ธนิด ดวงสุข1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Thanid Duangsuk1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครู
สอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุดและประสบการณ์ด้านการสอนคิด 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
บทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 118 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
จำแนกตามเพศ ใช้ ส ถิ ต ิ t–test และความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี ่ ย 3 กลุ ่ ม จำแนกตามวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และ
ประสบการณ์ในการสอนคิด วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One–Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 1) การศึกษา
บทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ด้านการสอนคิด พบว่าผู้บริหารและ
ครูที่มีเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกันมีระดับความคิดเห็น ต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอน
คิด Thinking School โรงเรียนองค์การ
1
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บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์การสอนคิดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด
Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจัง หวัดเชียงราย ด้านการใช้และพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ อการ
จัดการเรียนรู้ ปัญหาครูต้องการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินการใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ สถานศึกษา
ส่งเสริมครูปรับปรุงและพัฒนาการประเมินใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
คำสำคัญ: บทบาทของผู้บริหารและครู, ครูสอนคิด Thinking School

Abstract
This objective of the study: 1) To study the development of Thinking's teachers based on the guidelines of Thinking
School, Chiang Rai Provincial Administrative Organization School. 2) To compare the principal team and teachers' opinions on the
development of Thinking's teachers according to the guidelines of Thinking School, Chiang Rai Provincial Administrative
Organization School. Classified by gender, educational background, and experience of Thinking’s teaching, 3 ) To study
the problem and provide suggestions to develop Thinking’s teachers according to the guidelines of Thinking School,
Chiang Rai Provincial Administrative Organization School. The Sample group are 118 Principal teams and teachers who teach in
Chiang Rai Provincial Administrative Organization School. The tool for data collection is an online questionnaire of 5-level rating
scale. All confidence value totle .97 . Moreover, for the mean difference between two groups classified by gender, this study
uses t-test statistics, and the difference between the three groups classified by the highest educational background and thinking
teach experience. Analysis of Variance One – Way ANOVA. The results of the research were as follows:
1) The study of administrators and teachers’s roles according to the development of thinking teachers, Thinking School, Chiang
Rai Provincial Administrative Organization School are at high level overall. 2) Comparison of the opinions of administrators and
teachers on the study of roles of administrators and teachers according to the Guidelines for the Development of Thinking Teachers,
Chiang Rai Temple Administrative Organization School. Classified by gender, highest educational thinking background as follows:
Principal team and teachers with the difference in gender and educational background have no difference in the level of opinions
on the development of thinking teachers according to the Thinking School, Chiang Rai Provincial Administrative Organization School,
as a whole and in 5 aspects. Therefore, this rejects the research hypothesis. Besides, The teaching experience of Thinking was
statistically significant at .05 . Furthermore, 3) Problems and suggestions on the study of administrators and teachers’ s roles
according to the guidelines for developing Thinking Teachers, according to the Thinking School, Chiang Rai Provincial Administrative
Organization School's guidelines, the study suggests developing thinking teachers when considering the usage and development
of innovative media and technology for learning management. The teachers are required more of the usage of information
technology media, improve and develop feedback. Also, teachers have to evaluate the use of information technology media for
constant improvement and development
Keywords: Roles of Administrators and Teachers, Thinking School’s Teachers
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บทนำ
การศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21 ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการสร้ า งกระบวนการเรี ย นการสอนที ่ เปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ เ รี ย น
ได้ ค ิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ส ามารถนำแนวความคิ ด ปรั บ เข้ า กั บ บริ บ ทของโลกที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไปได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ผู้เรียนต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่เน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะองค์การ
เคารพตนเอง นวั ต กรรม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะการสื่ อ สาร ทั ก ษะทางเทคโนโลยี ความเชื่ อ มั ่ น ตนเอง และ
ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560, หน้า 2) รวมถึงการพัฒนาครู
และผู้เรียนทีเ่ ป็นเยาวชนให้มที ักษะและสามารถปรับตัวทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง ดังคำกล่าวที่ว่าผู้เรียน “เก่ง ดี มี
สุ ข ”( เจริ ญ ภู ว ิ จ ิ ต ร์ , 2560, หน้ า 1) สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที ่ 12
(พ.ศ.2560-2564) วางเป้าหมายในระยะ 5 ปี เน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จ ั ย และการพั ฒ นานวั ต กรรมนำมาใช้ ใ นทุ ก ด้ า น ตามกรอบเป้ า หมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดสี ำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สั ง คม มี จ ริ ย ธรรมและคุ ณธรรม พั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวัย และเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ สั งคมผู ้ สู ง อายุ โดยจากผลการ
ประเมินผลความสามารถของนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for Internationalstudent Assessment PISA) PISA
2018 ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์ พบว่าผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทย อายุ 15
ปี ทั้ง 3 ด้านต่ำกว่าคะแนนของ OECD โดยคะแนนเฉลี่ยไทยอยู่ในลำดับที่ 66 จาก 72 ประเทศ (ผลการประเมิน PISA
2018 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562, หน้า 1,3) และจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้องการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ของครูจงึ มีความจำเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เป็นเป้าหมายสำคัญของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการประเมินต่าง ๆ ดังกล่าวพบว่าการจัดการศึกษาของไทยยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ผู้เรียนขาดทักษะการคิดทักษะในการดำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพใน
หมวดที ่ ห มวด 6 มาตรา 24 และหมวด 7 กล่ า วถึ ง ครู คณาจารย์ โดยเฉพาะด้ า นการจั ด การศึ ก ษาที ่ จ ะนำไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน ผู้ที่มีบทบาทสำคัญของกระบวนการทางการศึกษา คือ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษามี บ ทบาทสำคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ก ำหนดนโยบาย วิ ส ั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ
ทำหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลควบคุม ส่งเสริมสนั บสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทำงานใน
ส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษาในการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ (วัชรี เลี่ยนบรรจง, 2559, สื่อออนไลน์) รวมทั้ง
บทบาทและหน้ า ที ่ ค รู เ ข้ า มามี บ ทบาทสำคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ นการศึ ก ษา ครู จ ึ ง ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ ท ั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย การพัฒนาตนเองของครู สอดคล้องกับ McClelland (1973, P 251) ด้านสมรรถนะ
ประจำสายงาน สมรรถนะที ่ 1 การบริ ห ารหลัก สู ต รและการจัด การเรี ยนรู ้ (Curriculum and Learning Management)
ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพครูต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ในการส่งเสริม ศักยภาพรายบุคคลของผู้เรียนฝึกทัก ษะกระบวนการคิด นอกจากนี้หลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดเป็นระบบนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 47-86)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสทิ ธิจัดระบบบริการสาธารณะ ในหมวด 6 การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นองค์กรที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุ ข กลยุ ท ธ์ 3.1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษาทั ้ ง ในระบบ นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, พ.ศ.
2561–2564, หน้ า 3) โดยเป็ น โรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ขนาดใหญ่ จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น เมื ่ อ ปี 2549
แต่เมื่อปีการศึกษา 2549-2552 การประเมินผลภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของการเรียนการ
สอน ครูยังไม่ปรับวิธีเรียนและเปลี่ยนวิธีสอน สอนมากได้เรียนรู้น้อย เน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำมากกว่าการยึด "
ผู้เรียน" เป็นสำคัญ (ศราวุธ สุตะวงค์, 2562, หน้า 7) จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นำแนวทาง Thinking
school จากประเทศนิ วซี แลนด์ มาเป็ นรู ปแบบกระบวนการสอนคิ ดเป็ นฐาน โดยปรั บ วิ ธี เรี ย นและเปลี ่ ย นวิ ธี ส อน จั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School จัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคลตามศักยภาพ ใช้ทักษะและเครื่องมือการสอนคิดได้เหมาะสมกับนักเรียน รวมทั้ง สามารถคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, 2562, หน้า 33) มีการพัฒนาครูสอนคิดตาม
แนวทาง Thinking School อย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 700 โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
มีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน นำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อีกทัง้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงยิ่งขึน้ แต่จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปี 2561-2562 พบว่าบุคลากรครูตำแหน่งพนักงานจ้างและครู
พิเศษปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยครั้ง ขาดการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School รวมถึง การพัฒนาครู
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เข้าใจระบบการจัดการเรียนรู้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์บทเรียน และการบูรณาการการเรียนรู้
ทุกสาระวิชาเข้าด้วยกัน (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, 2562, หน้า 153 )
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความคิดเห็นของครู รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการศึกษาบทบาทของ
ผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงเป็น
สิ ่ ง จำเป็ น ในการกำหนดให้ ม ี ค วามเป็ น รู ปธรรมอย่ า งชั ดเจนจากความสำคัญ ดั ง กล่ า วผู ้ ศ ึ ก ษาจึ ง สนใจที ่ จ ะศึ กษา
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสถานศึก ษาให้ม ีคุณ ภาพและมุ ่งสู่ความเป็ นเลิ ศในการบริหารจัดการสถานศึ ก ษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนการสอนคิด ทั้งครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
นำเทคนิควิธีการที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียนมากที่สุด และ
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่สนใจต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอน
คิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำแนกตามเพศ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และประสบการณ์
ด้านการสอนคิด
3. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน (ถ้ามี)
ตัวแปรต้น
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.3 ระดับปริญญาเอก
3. ประสบการณ์ในการสอนคิด
3.1 ต่ำกว่า 3 ปี
3.2 3-5 ปี
3.3 มากกว่า 5 ปีขนึ้ ไป

ตัวแปรตาม
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทาง
พัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
2. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ผู้ศกึ ษาได้ดำเนินการศึกษาตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ผู้บริหาร
จำนวน 4 คน และครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 165 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 169 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
1. ผู้บริหาร ทำการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 4 คน
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2. ครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มาโดยการกำหนดขนาดของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan สุ่มแบบชั้นภูมิ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนกประถมศึกษา เป็นครูผู้ส อน
จำนวน 114 คน โดยการเทียบสัดส่วนตามจำนวนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนกประถมศึกษา กำหนดหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าแผนกประถมศึกษาเป็นหนึ่งในผู้ตอบ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 118 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศกึ ษาสร้างขึน้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School
โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย มี ล ั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating Scale)
5 ระดับ สอบถามในการพัฒนาครู ตามกรอบประเมินสมรรถนะครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2553 สมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 5 ตัวชีว้ ัด
ตอนที ่ 3 สอบถามเกี ่ ย วกั บ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะบทบาทของผู ้ บ ริ ห ารและครู ต ามแนวทางพั ฒ นาครู
สอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question)
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารเกี่ยวกับบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
และครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2. ศึกษาหลักเกณฑ์
และแนวทางการสร้างเครื่องมือ โดยยึดกรอบแนวคิดการศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด
Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงแนวคิดทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนาครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ประกอบกับ
กรอบการประเมินสมรรถนะครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้างและพัฒนา
หลักสูตร 2) ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) การใช้และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถามและนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา โครงสร้างและภาษา ให้ได้ข้อคำถามที่ครอบคลุมแล้วนำมาปรับปรุ งแก้ไ ขตาม
คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นำแบบสอบถามที่ได้ รั บคำแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ที่ ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู ้ เชี่ย วชาญ จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดังนี้
4.1. ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ ประธานหลั ก สู ต ร สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
4.2. ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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4.3. ดร.เกียรติคุณ จันทร์แก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
5. นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.67–1.00 และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหาการใช้ภาษา
6. ผู้ศึกษานำเครื่องมือที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย พิจารณาอีกครัง้ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
7. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ก ลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (𝛼- coefficient) ตาม
วิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
8. นำแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ที ่ ปรึ ก ษาเพื ่ อ ขอความเห็ น ชอบและจั ด พิ ม พ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Google
Form) จากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ผู้ศึกษานำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อ มูลจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 118 คน โดยใช้แบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน์ (Google Form)
3. ผู้ศกึ ษาได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จำนวน 118 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตติ ่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ผู้ศกึ ษามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ ซึ่งผลปรากฏว่าแต่ละ
ฉบับมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทุกฉบับ จำนวน 118 ฉบับ
2. นำแบบสอบถามมาจัดระเบียบข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ได้ แ ก่ เพศ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และประสบการณ์ ใ นการสอนคิ ด หาค่ า ทางสถิ ต ิ โ ดยใช้ ก ารแจกแจงความถี ่ แ ละ
ค่าร้อยละ แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School
โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ดเชี ย งรายวิเคราะห์ ข ้ อ มู ล โดยหาค่า เฉลี ่ ย (Mean) และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) จั ด ลำดั บความคิ ด เห็ น โดยแยกเป็ น ภาพรวม รายด้ า น และรายข้ อ นำเสนอข้ อ มู ล เป็ น ตาราง
ประกอบการบรรยาย โดยเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน มี ล ั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ
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ตอนที ่ 3 การทดสอบสมมุ ต ิ ฐ านเปรี ย บเที ย บต่ อ บทบาทของผู ้ บ ริ ห ารและครู ต ามแนวทางพั ฒ นาครู
สอนคิ ด Thinking School โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายจำแนกตาม เพศ โดยใช้ ค ่ า t – test แบบ
Independent Samples และจำแนกวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการสอนคิด วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
One – Way Anova หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี
Scheffe’s Method
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์โดยการ
สรุปเนื้อหา (Content Analysis) และใช้ค่าสถิติความถี่ของคำตอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันจากมากไปหาน้อย (Frequency
Distributions) และเสนอเป็นความเรียง

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้นำเสนอโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และ
ประสบการณ์ ก ารสอนคิ ด พบว่ า เพศส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จำนวน 75 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.56 และ เพศชาย
จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 36.44
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ส่ว นใหญ่ จบระดั บปริ ญ ญาตรี จ ำนวน 93 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.81 ระดั บปริ ญ ญาโท
จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.34 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.85 ตามลำดับ
ประสบการณ์ ใ นการสอนคิ ด ส่ ว นใหญ่ มี ประสบการณ์ ต่ ำ กว่ า 3 ปี จำนวน 54 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.76
ประสบการณ์ม ากกว่า 5 ปี ขึ้ น ไป จำนวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 29.66 และประสบการณ์ ระหว่าง 3 -5 ปี จำนวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารและครูตาม
แนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครู
สอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
ที่

n = 118

รายการ
X

1
2
3
4
5

ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม

4.40
4.45
4.43
4.36
4.41
4.41

S.D.
.47
.48
.46
.52
.50
.45

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้บริหารและครูต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทาง
พัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจําแนกตามเพศทดสอบค่า t – test แบบ
Independent Samples จํ า แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และประสบการณ์ ก ารสอนคิ ด วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One-way ANOVA หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี
Scheffe’s Method
ผู้บริหารและครูที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด
Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้านพบว่า
ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ผู ้ บ ริ ห ารและครู ท ี ่ ม ี ว ุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทของผู ้ บ ริ ห ารและครู
ตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง
5 ด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์สอนคิดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทาง
พัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านความรู้ ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
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เป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe’s Method ที่มีความแตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมพบความแตกต่างระหว่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการสอนคิด น้อยกว่า 3 ปีมีความแตกต่างกันกับผู้มีประสบการณ์ในการสอนคิด 3–5 ปี
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการสร้างและพัฒนาหลั กสูตร มีความแตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการสอนคิด 2 คู่ คู่แรกคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการสอนคิด น้อยกว่า 3 ปีมีความ
แตกต่างกันกับผู้มีประสบการณ์ในการสอนคิด 3–5 ปี คู่ที่สองคือประสบการณ์ในการสอนคิดน้อยกว่า 3 ปีมีความ
แตกต่างกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนคิดมากกว่า 5 ปีข้นึ ไป และด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้มีความแตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามที่มปี ระสบการณ์ในการสอนคิด 1 คู่ คือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การสอนคิด น้อยกว่า 3 ปีมีความแตกต่างกันกั บผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนคิด 3–5 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอน
คิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ปัญหา 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) หลักสูตรสถานศึกษาจำนวน 14 โปรแกรมทำ
ให้ดูแลคุณภาพของหลักสูตรไม่ทั่วถึง 2) สถานศึกษาขาดการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักสูตรกับภูมิปั ญญาท้องถิ่นในหลักสูตรน้อยส่วนข้อเสนอแนะ
3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) สถานศึกษามอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละโปรแกรมอย่างชัดเจน 2) ผู้บริหารและผู้
ที่เกี่ยวข้องติดตามการพัฒนาด้านหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ผู้สอนมีส่วนร่วมดำเนินการประเมินกระบวนการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบ และสาระรายวิชาของหลักสูตรให้ชัดเจน
2. ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ปัญหา 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) ครูขาดการวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคล และนำผลมาปรับให้สอดคล้องกับนักเรี ยนที่มีความหลากหลายของหลักสูตร 2) ครูขาดความรู้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตรแต่ละโปรแกรมรายวิชา 3) ครูบางส่วนขาดเทคนิคการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวส่วนข้อเสนอแนะ 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจัง หวัด
เชียงราย สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความหลากหลายของหลักสูตร 2) ครูวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลนำผลมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความหลากหลายของหลักสูตรแต่ละ
โปรแกรมรายวิชา 3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูมี
การปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ ปั ญ หา 3 ลำดั บ แรกมี ด ั ง นี ้ 1) ครู ข าดเทคนิ ค วิ ธ ี ก าร
ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญรวมทั้งความหลากหลายของหลักสูตร 2) ครูขาด
ความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมทั้ง เทคนิคออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็น
รายบุคคล สามารถวัดประเมินผลตามสภาพจริง 3) ผู้บริหารขาดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ส่วนข้อเสนอแนะ 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญรวมทั้งความหลากหลายของหลักสูตร 2)
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้ครูทุกคนมี
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เทคนิคออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นรายบุคคล สามารถวัดประเมินผลตามสภาพจริง 3) ผู้บริหารและทีม Thinking
School ของโรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
4. ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ปัญหา 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) ครูขาดการ
ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนา 2) ครูผู้สอนขาดการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์ 3) ผู้บริหารขาดการติดตามการใช้สื่อและ
ปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของนักเรียน ส่วนข้อเสนอแนะ 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) ครูมีการประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 2) ผู้บริหารส่งเสริมประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
ใช้ได้จริงของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิ จิทัลใหม่ ๆ ทันสมัย
และมีความหลากหลายให้กับครู
5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปัญหา 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) ครูขาดความรู้ ความเข้าใจการจัดทำ
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 2) ครูขาดการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับนักเรียนที่มีความหลากหลายของหลักสูตร 3) ครูขาดการนำผลประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่วนข้อเสนอแนะ 3 ลำดับแรกมีดังนี้ 1) ผู้บริหารส่งเสริมจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับนักเรียนที่มีความหลากหลายของหลักสูตร
2) ครู เ ลื อ กเทคนิ ค การวั ด และประเมิ น ผลที ่ ห ลากหลายให้ ส อดล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวั ด และประเมิ น ผล
3) สถานศึกษาจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลของโรงเรียน

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เรื่อง การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด
Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. การเปรียบเทีย บความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอน
คิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจําแนกตามเพศทดสอบค่า t–test แบบ Independent
Samples จํ า แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และประสบการณ์ ก ารสอนคิ ด วิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว Oneway ANOVA
ผู้บริหารและครูทีม่ เี พศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด
Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้ า นพบว่าไม่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
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ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกันมีระดับความคิดเห็น ต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทาง
พัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้ า นทั้ ง 5 ด้ า น
พบว่า ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ผู้บริหารและครูทีม่ ีประสบการณ์สอนคิดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทาง
พัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ปัญหาคือ หลักสูตรสถานศึกษาจำนวน 14 โปรแกรมทำให้ดูแลคุณภาพของ
หลักสูตรไม่ทั่วถึง ขาดการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการหลักสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อย
ส่วนข้อเสนอแนะ สถานศึกษามอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละโปรแกรมอย่างชัดเจน รวมทั้งติดตามการ
พัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินกระบวนการจัดทำหลักสูตร วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจนและการมี
ส่วนร่วมของครูผู้สอน ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ปัญหาคือครูขาดการวิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคล รวมถึงขาดความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เทคนิคการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หน้า
เดียวและนำผลมาปรับให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความหลากหลายของหลักสูตร ส่วนข้อเสนอแนะ สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาครูในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Thinking School แยกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลนำผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความหลากหลายของหลักสูตรแต่ละโปรแกรมรายวิชา ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ปัญหา คือครูขาดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมทั้งเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สามารถวัดประเมินผลตามสภาพจริง และขาดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ ส่วนข้อเสนอแนะ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
การสอนแบบบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และ ผู้บริหารและทีม Thinking School ของ
โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างสม่ำเสมอ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ปัญหา คือครูขาดการประเมินการใช้ส่อื ปรับปรุงและพัฒนา เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาอื่ น ๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์ ขาดการติดตามการใช้สื่อและ
ปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของนักเรียน ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม่ๆ ทันสมัยและมีความหลากหลาย มีการประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
สม่ำเสมอ ประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อการสอนที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ปัญหา คือครูขาดความรู้ ความเข้าใจการจัดทำเครื่ องมือวั ดและประเมิ นผลให้ต รงกั บวัตถุ ประสงค์ ความ
หลากหลายของหลักสูตร และขาดการนำผลประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้บริหารส่งเสริมจัดกิจกรรมการอบรมเชิง ปฏิ บัต ิการการจัด ทำเครื่ องมือวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริ ง พร้อ มทั ้ง จัด ทำคู่ ม ือ การวัด และประเมินผลของโรงเรีย นสอดคล้อ งกั บนัก เรีย นที ่ม ี ค วาม
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หลากหลายของหลักสูตร โดยการเลือกเทคนิคการวัดและประเมินผลที่หลากหลายให้สอดล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด
และประเมินผล
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาพบว่า การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยผู้บริหารสถานศึกษาอบรมให้ครูมีความรู้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่ม โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ,
สื่อออนไลน์) กำหนดให้แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 85-86) ได้กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุ คลากรจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ตามความต้องการท้องถิ่น และกรมวิชาการ (2546, หน้า 21) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเข้ า รั บการอบรมร่ ว ม ประชุ ม สั ม มนา ฝึ ก ปฏิ บั ต ิ ก ารที ่ ห น่ ว ยงานหรือ
สถาบันการศึกษาต่ าง ๆ จัดขึ้น ส่วนสำนักงานเลขาธิการคุ รุ สภา (2556, หน้า 125-128) ที่กล่าวถึงสมรรถนะตาม
มาตรฐานความรู้ดา้ นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ว่า ครูจะต้องสามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตรมาจัดทำหลักสูตร
สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน สามารถเลือกใช้และพัฒนาสื่อสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อังจิมา คงโอ (2560) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก และยัง สอดคล้อง
กับชฎาพร สีหาวงค์ (2560, หน้า 143) ได้ศึกษาการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูต รและ
การจั ด การเรี ย นรู ้ ส ำหรั บ สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หนองคาย เขต 1
จากผลการลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒ นาแนวทางเสริ มสร้างสมรรถนะครูด ้านการบริหารหลักสูต รและ
การจั ด การเรี ย นรู ้ ส ำหรั บ สถานศึ ก ษา ลำดั บ มากที ่ ส ุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นการใช้ แ ละพั ฒ นาสื ่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี
เพื่อการจัด การเรีย นรู ้ ส่วนจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั ่ว (2559, หน้า 57-59) ศึกษาการบริห ารงานวิชาการของผู ้ บริ ห าร
สถานศึ กษาตามความคิ ด เห็น ของครู โรงเรี ย นมาบตาพุ ดพั น พิ ทยาคารจั งหวัด ระยอง พบว่ า โดยรวมและรายด้าน
อยู ่ ใ นระดั บมาก ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ม ี ค ่ า คะแนนเฉลี ่ ย สู ง ที ่ ส ุ ด รองลงมาเป็ น การพั ฒ นาหลั ก สู ตร
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สถานศึกษาและการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ส่วนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. ผลการเปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็นของผู้บริหารและครูต่อบทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครู
สอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงราย จํ า แนกตามเพศ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และ
ประสบการณ์ การสอนคิด ดั ง นี้ ผู้บริหารและครูที่มีเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษา
บทบาทของผู้บริหารและครูตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้ า น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบโรงเรียนแห่งการคิดทุกคน โดยมีรูปแบบแผนการสอนคิดและเครื่องมือการสอนคิดของสถานศึกษาโดยครูใน
โรงเรียนทุกคนใช้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากนี้ได้มีการนำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูมาเป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู เพื่อพิจารณาความดีความชอบ จึงทำให้ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กั บงานวิ จั ยของวินัย นาคำ (2560, หน้า 75) ศึกษาสมรรถนะหลักของครูตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูไทย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนศรีมหาโพธิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 การ
เปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนศรีมหาโพธิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ รวมถึงสอดคล้อง อังจิมา คงโอ (2560) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยั ง
สอดคล้องกับฐิติมา ภมรคล (2560, หน้า 77) ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 การเปรียบเทียบสมรรถนะการจั ดการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สำหรับผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์สอนคิดต่างกันมีระดับความคิดเห็น ต่อการศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
และครู ต ามแนวทางพั ฒ นาครู ส อนคิ ด Thinking School โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย ง ราย
โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5
ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’s Method พบว่า โดยภาพรวมพบความแตกต่าง
ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการสอนคิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทในการนำหลักสูตรสถานสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มจัดการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย เ น ้ น ผ ู ้ เ ร ี ย น เ ป ็ น ส ำ ค ั ญ ถ ื อ เ ป ็ น ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ใ น ก า ร ส อ น ค ิ ด ป ร ั บ ใ ช้
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ในการจัดการเรียนการสอน สอดล้ อ งกั บงานวิ จั ย ของสุภาพรรณ ธะยะธง (2562,หน้ า 99) ศึ ก ษาการศึกษาสมรรถนะ
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเปรียบเทียบ
เกี ่ ย วกั บสมรรถนะหลั ก ของครู ทั ้ ง 5 ด้ า น ในสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐานตามความคิ ด เห็ น ของครู ผ ู ้ ส อน จำแนกตาม
ประสบการณ์การสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 จึงทำการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ตามประสบการณ์การสอน โดยวิธีการของ Scheffe’s Method พบว่า สมรรถนะหลักของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์
การสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาที ่ได้ส รุปและอภิ ปรายผล การศึกษาบทบาทของผู ้บริหารและครูต ามแนวทางพัฒ นาครู
สอนคิด Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้ มีความต้องการพัฒนามากที่สุด ดังนัน้ ผู้ศกึ ษามีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้
ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และมี
การติดตามและประเมินการใช้ส่อื ของครูในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
2. ครูผู้สอนควรพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งนำสื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ ไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการประเมินการใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ รวมถึงการ
เผยแพร่ส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอน Active Learning ผ่าน
กระบวนการ Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครูสอนคิดตามแนวทาง
Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของครู

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครู ตามแนวทางพัฒนาครูสอนคิด
Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือ ผศ. ดร.สันติ บูรณะชาติ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์
และดร.เกียรติคุณ จันแก่น ที่ได้กรุณาตรวจแก้ไขเครื่องมือในการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ให้ความร่วมมือการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The relationship between the Academic Leadership of School Administrators
and Professional Learning Community of Huai Khrai Network Center School
under the Office of Chiangrai Primary Educational Service Area
ธีรพงศ์ ใจซื่อ1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Teerapong Jaisue1* and Tararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 2) สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.876 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
* Corresponding author : teerapong091134@gmail.com
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกั บการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า โดยภาพรวม
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการ, การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Abstract
The purposes of this research were to study 1 ) Academic Leadership level of Huay Khrai Network Center
school administrators under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2,2) the status of being a professional
learning community of Huay Khrai Network Center School under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office
2, and 3) the relationship between Academic Leadership of school administrators and professional learning community
of Huai Khrai Network Center School under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2. The sample used in
this research was 103 school administrators and teachers at Huai Khrai Network School under the Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 2 in the academic year 2020. The instruments for collecting data was a questionnaire
and the confidence value of the whole questionnaire was 0.876. The collected data were analyzed by means of
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment, and the construction of
multiple regression equation for prediction.
The result of the research were as follow:
1. The overall of the academic leadership level Academic leadership level of professional school administrators
Huai Khrai Network Center under the Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 2 was at a high level
2 . The overall of state of being a community learning professional school administrators Huai Khrai Network
Center under the Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 2 was at a high level.
3. The analize of the relationship between the Academic Leadership of school administrators and Professional
Learning Community of Huai Khrai Network Center under the Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 2
with Pearson’s Product Moment were related with Academic Leadership of school administrators and professional
learning community on the position direction with statistically significant at .01
Keywords: Academic Leadership, Professional Learning Community
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บทนำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
คนไทยให้มีภูมคิ ุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มี
วินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่ อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะผู้เรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ที่พบว่ามีสถานศึกษาจำนวนมากไม่ได้มาตรฐาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ขาดคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ทั้งการคิดวิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และการแสวงหาความรู้
ต่อเนื่อง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563)
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการ
อำนวยความสะดวกต่อองค์การนำทางและทำให้กระบวนการความร่วมมือง่ายขึ้น บทบาทของผู้บริหารและความเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งครูผู้สอน จึงมีส่วนสำคัญยิ่ง ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จต่อ
แบบแผนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ดังที่ (Strong, 1998 อ้างอิงใน สุริยัน วะนา, 2560)ได้ชี้ให้เห็นถึง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อการมีวิสัยทัศน์ การฟื้นฟูพันธกิจ การชี้แนะและปฏิบัติตามหลักสูตรและการสอน การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก
การสนับสนุนความสัมพันธ์ในชุมชนโรงเรียน และการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์
“องค์กรคุณภาพ สู่พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ในขณะที่สถานศึกษาในสังกัดยังขาดระบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ
จัดการความรู้ที่เป็นระบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มและระดับองค์การ จึงมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องการ
พัฒนาคน พัฒนางาน ให้นำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2, 2563) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาภาวะ
ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต่อไป
8’
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
8’

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาวะผู้นำทางวิชาการ
1) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน
2) ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้าง
ความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น
3) ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อน
ผลกระบวนการเรียนและการสอน

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
1) ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน
2) ด้านการสร้างค่านิยมและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
3) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
ความรู้
4) ด้านการมีเงื่อนไขทีส่ นับสนุน
5) ด้านการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคคล

สมมุตฐิ าน
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 140 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนจำนวน 8 คน และครู จำนวน 132 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
ห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 103 คน จำแนก
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เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 8 คน และครู จำนวน จำนวน 95 คน สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970) โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (เฉพาะครู)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ
สำรวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามแนวคิดของ Alig–Mielcarek
& Hoy (2005) จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน 2) ด้านการกำหนดเป้าหมาย
ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น และ 3) ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียน
และการสอน รวมทั้งหมด 25 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
และตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
ห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามกรอบแนวคิ ดของ Hord (1997) จำนวน 5
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน 2) ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 4) ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน และ 5) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล รวม
ทั้งหมด 50 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับภาวะผู้นำทาง
วิ ชาการของผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย น และสภาพการเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ทางวิ ชาชี พ วิ เคราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D. ) และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
กับสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Corelations Coefficient)
8’
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(n=103)
ข้อ

X

S.D.

ระดับภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ

4.42
4.47

0.41
0.37

มาก
มาก

2
2

4.34

0.38

มาก

3

4.42 0.31

มาก

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน (Xtot)

1 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน (X1)
2 ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจ
กับเป้าหมายนัน้ (X2)
3 ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มกี ารสะท้อนผล
กระบวนการเรียนและการสอน (X3)
รวม

ลำดับที่

จากตาราง 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.42, S.D. =0.31)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้ า หมายนั ้ น ( X =4.47, S.D. =0.37) รองลงมา คื อ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ท ั ้ ง โรงเรี ย น
( X =4.42, S.D. =0.41) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการ
เรียนและการสอน ( X =4.34, S.D. =0.38)
2. ผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(n=103)
ข้อ

1
2
3
4
5

X

S.D.

สภาพการเป็น
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้

4.24
4.43
4.38
4.49
4.31
4.41

0.54
0.36
0.51
0.35
0.64
0.32

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Ytot)

ด้านการสนับสนุนและการเป็นผูน้ ำร่วมกัน (Y1)
ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Y2)
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3)
ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (Y4)
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล (Y5)
รวม

ลำดับที่

5
2
3
1
4

จากตาราง 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
ห้ ว ยไคร้ สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
( X =4.41, S.D. =0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
( X =4.49, S.D. =0.35) รองลงมา คือ ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( X =4.43, S.D. =0.36) และ ด้าน
การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ ( X =4.38, S.D. =0.51) ตามลำดับ ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการ
สนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน ( X =4.24, S.D. =0.54)
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือ ข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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ตาราง 3 แสดงความสั ม พัน ธ์ ข องภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ หารโรงเรี ย นกั บการเป็ น ชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Corelations Conefficient)
X1
X2
X3
Xtot
ตัวแปร
Y1
0.429**
0.300**
0.301**
0.418**
Y2
0.579**
0.564**
0.421**
0.645**
Y3
0.374**
0.300**
0.452**
0.457**
Y4
0.406**
0.347**
0.318**
0.439**
Y5
0.209*
0.227*
0.213*
0.269**
Ytot
0.542**
0.496**
0.500**
0.631**
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พของโรงเรี ยนศู นย์ เครือ ข่า ยห้ว ยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมระดับของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน (Xtot) มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (Ytot) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = 0.631)
และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระดับของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กับ สภาพ
การเป็นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พของโรงเรี ยนศู นย์ เครือ ข่า ยห้ว ยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน กล่าวคือ โรงเรียนใดที่ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำ
ทางวิชาการย่อมส่งผลให้โรงเรียนนั้นมีศักยภาพในด้านการเป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ และ
ในทางตรงกันข้าม หากโรงเรียนใดที่ผู้บริหารโรงเรียนขาดภาวะผู้นำทางวิชาการย่อมส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียน
นัน้ ไม่มีสภาพของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน (X1-X3)
กับสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์ เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม พบว่าทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับ สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (Ytot) ใน
ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามลำดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ท ั ้ ง โรงเรี ย น (X1) (rxy = 0.542) รองลงมา คื อ ด้ า นการกำกั บ ติ ด ตามและจั ด ให้ ม ี ก ารสะท้ อ นผล
กระบวนการเรียนและการสอน (X3)(rxy = 0.500) ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์ต่ำสุด คือ ด้านการกำหนดเป้าหมาย
ร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนัน้ (X2) (rxy = 0.496)
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เมื่อพิจารณาสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ทั้ง 5 ด้าน (Y1–Y5)
กับระดับของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการระดับของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน (Xtot) ในทางบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามลำดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
(Y2)(rxy = 0.645) รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ (Y3)(rxy = 0.457) ด้านการมีเงื่อนไขที่
สนับสนุน (Y4)(rxy = 0.439) ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน (Y1)(rxy = 0.418) และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคล (Y5)(rxy = 0. 269)
8’

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
1. ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
กำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้า หมายนั้น รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน
2. สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุนรองลงมา คือ ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2 โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พของโรงเรี ยนศู นย์ เครือ ข่า ยห้ว ยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก ในลักษณะคล้อยตามกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน กับสภาพการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม พบว่าทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในทางบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
โรงเรียน รองลงมา คือ ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน ส่วนด้านที่มีระดับ
ความสัมพันธ์ต่ำสุด คือ ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนัน้
เมื่อพิจารณาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ทั้ง 5 ด้าน กับระดับ
ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้ง 5
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ด้าน มีความสัมพันธ์กับการระดับของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 โดยด้านที่มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน รองลงมา คือ ด้านการ
เรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ และด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์
ต่ำสุด คือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
อธิปรายผล
1. ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนศูนย์ เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจ
กับเป้าหมายนั้นที่มีระดับภาวะผู้นำทางวิชาการมากที่สุด เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนได้ทำงานกับร่วมกับครู เพื่อกำหนด
และใช้เป้าหมายร่วมในการพัฒนาโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาเป้าหมายและกำหนดความคาดหวังของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีมาตรฐานมีความคาดหวังที่สูง และสามารถบรรลุได้ สอดคล้องกับ ณัฐิกา นครสูงเนิน (2556) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิ ชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ีสุด คือ ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายนัน้ รวมทั้งสอดคล้องกับ กิตติพร พรงาม (2560) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยด้านการกำหนดเป้าหมายในการสอน มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก รวมไปถึง ชัชพล ธรรมมา (2561) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งภาวะผู ้น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สัง กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอนที่ได้ระดับภาวะผู้นำทาง
วิชาการน้อยที่สุด เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนอาจจะขาดความรู้ ความเข้าใจใน และไม่สามารถบริหารจัดการเวลา
เนื่องจากติดภารกิจการประชุมเพื่อรับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ
ของโรงเรียน เช่น การบริหารงานหลักสูตร การกำกับติดตามและประเมินครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอน เป็นต้น
สอดคล้องกับ วรรณา เฟื่องฟู (2558) ทีไ่ ด้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า
ระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ด้านที่มีการปฏิบัติน้อย
ที่สุด คือ ด้านการนิเทศการสอน และการกำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับกิตติพร พรงาม
(2560) ที่ได้ศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 พบว่ า ภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห าร สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการอยู่ร่วมกับคณะทำงาน และด้านการตั้งความหวังที่
สูงเกี่ยวกับคณะทำงาน
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2. สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ที่มีสภาพการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้มากที่สุด เนื่องจาก ผู้บริหารและครูได้ร่วมกันสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัตงิ านเพื่อส่งเสริมกำลังใจ โดย
การยกย่อง ชมเชยผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการวางแผนการการพัฒนาโรงเรียน การสร้างหรือหานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สอดคล้องกับ สุริยัน วะนา (2560)ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรี ยนเครือข่ายที่ 19 สำนักงานเขตบางเขนสำนักการศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีเงื่อนไขที่
สนับสนุน รวมทั้งสอดคล้องกับ ชัชพล ธรรมมา (2561) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการศึกษา พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ด้าน
วิสัยทัศน์ร่วมเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดสุด
ส่วนด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน ที่มีสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ น้อยที่สุด เนื่องจาก
ผู้บริหารและครูอาจจะขาดความร่วมมือกันในการสนับสนุนการปฏิบัติการให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในด้านนโยบาย
สนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้มคี วามก้าวหน้าในวิชาชีพ เนื่องจากขาดประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ ดลนภา วงษ์ศิริ
(2556) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพการสอนของครูใ นโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
คือ ด้านการสนับสนุนการเป็นผู้นำร่วมกัน รวมทั้งสอดคล้องกับ สุริยัน วะนา (2560) ที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกั บการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายที่ 19 สำนักงานเขตบางเขนสำนักการศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการ
สนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า โดย
ภาพรวมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนแห่งการเรีย นรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิ ต ิ ที ่ ระดั บ .01 ที ่ เป็ นความสั มพั นธ์ ทางบวก ในลั กษณะคล้ อยตามกั น สอดคล้ องกั บ จิ ร าวรรณ เซ่ ง ย่ อ ง (2561)
ได้ศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรียนจังหวัดกระบี่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 13 อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ .01 รวมทั ้ ง สอดคล้ อ งกั บ ชั ช พล ธรรมมา (2561)
ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 2 พบว่ า ภาวะผู ้ น ำการทางวิ ชาการของผู ้ บริ หาร
สถานศึกษา กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โดยรวมและรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน กับสภาพการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยภาพรวม พบว่า ทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กับสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยด้านที่มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน รองลงมา คือ
ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์ต่ำสุด คือ
ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนัน้ เนื่องจาก การทีผ่ ู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูมี
การพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ โดยการร่วมกันวางแผนการพัฒนาวิชาชีพที่จำเป็นและตรงตามความต้องการของครู
รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาวิชาชีพ ย่อมส่งให้โรงเรียนเกิดการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น สอดคล้องกับสุชาติ พันธ์ก้อม (2563) ที่ได้ได้ศึกษา ภาวะผู้นำทาง
วิชาการของครูที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ควร
ได้รับการพัฒนา จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับ วาสนา ทองทวีย่ิงยศ
(2560) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผล
วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ด้านภาวะ
ผู้นำทางวิชาการ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบรรยากาศองค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามลำดับ สามารถพยากรณ์ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 79.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ทั้ง 5 ด้าน กับระดับของ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า สภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้ง 5 ด้าน
มีความสัมพันธ์กับการระดับของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยด้านที่มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ และด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์ต่ำสุด คือ
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล เนื่องจาก ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่น ๆ ในชุมชนของ
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐิกา นครสูงเนิน (2556, หน้า 102-103) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารกับการเป็นชุม ชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงมากกับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ ด้านการกำกับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน มี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับสูงมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ ชัย
บัณฑิต (2560) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้ นที่มัธยมศึกษาเขต 16 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนทุกคู่มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่ มีความสัมพันธ์สูงสุด
คือ ด้านการประเมินผลการสอนของครู และคู่ที่มีความสัมพันธ์ต่ำสุดคือ ด้านมุมมองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
หลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ดจิ ิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
8’

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำวิชาการให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ โดยเฉพาะด้านการกำกับติดตามและจัดให้
มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน เพื่อให้กระบวนนิเทศและกำกับติดตามของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีสภาพการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า
ความสัมพันธ์ระดับต่ำสุด ได้แก่ ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับเป้าหมายนั้น และด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ดังนัน้ ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการดำเนินงานจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่จะเป็นประโยชน์สูงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ ระดับของภาวะผู้นำทางของผู้ บริหารโรงเรี ยนศูนย์เครือข่า ยห้ว ยไคร้ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด้านการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเข้าใจกับ
เป้าหมายนัน้
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
3. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความมีประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น เพื่อจะได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ
ทางด้านการบริหารการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้
กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสำเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.อุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรี ยนบ้านแสนเจริญ จังหวัดเชียงราย ดร.สุทัด จันทะสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย และ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ทุกโรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
8’
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การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
A Study of Role of School Administrators in Promoting Desirable Characteristics
in Mae Fah Luang District Educational Institutions Under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 3
ธีร์วรา ใจเย็น1* และ วัชระ จตุพร2
Theewara Jaiyen1* and Watchara Jatuporn2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ในครั ้ ง นี ้ มี ว ั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึึ กษาบทบาทของผู้บ ริหารสถานศึก ษาในการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 2) ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะเกี ่ ย วกั บ บทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการส่ ง เสริมคุณลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ ใน
สถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 รวมทั้งสิ้น
จำนวน 481 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน ใช้การสุ่มอย่างง่ายและได้
กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ รวม 238 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check
List) และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษา พบว่า
1. บทบาทของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มบี ทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สดุ คือ ด้านการประพฤติเป็น
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แบบอย่าง รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ต่ำสุด คือ ด้านการอบรมสั่งสอน (ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ)
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
สถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลำดับความถี่จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ด้านที่มีความถี่มากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
รองลงมา คือ ด้านการอบรมสั่งสอน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีความถี่นอ้ ยที่สุด คือ ด้านการกำหนดนโยบาย
คำสำคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, คุณลักษณะอันพึงประสงค์

Abstract
The objective of the research was to study the role of school administrators in promoting desirable characters
in schools of Mae Fa Luang district under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. The population used
in the research consisted of school administrators and teachers teaching in schools of Mae Fa Luang district under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 for the 2020 academic year accounting for 451 people. The
sample group used was school administrators and teachers teaching in schools of Mae Fa Luang district under Chiang
Rai Primary Educational Service Area Office 3 accounting for 211 people. The instrument used for the research was 5
rating scale questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean ( x ) and standard
deviation ( S.D. )
The results of research were as follows:
1. It was found out that the role of school administrators in promoting desirable characters in schools of Mae
Fa Luang district under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in an overall picture was at a high level.
When individual aspects were taken into consideration, findings revealed that regarding the role of school
administrators, acting as a role model had an effect on promoting desirable characters at the most. This was followed
by organizing activities of the school respectively. Moreover, instructing had an effect on promoting desirable characters
at the least.
2. For suggestions regarding the guideline of developing roles of school administrators in promoting desirable
characters in schools of Mae Fa Luang district under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3, when
individual aspects were taken into consideration by ranking from the most frequency to the least frequency, findings
revealed that organizing activities of the school had the most frequency. This was followed by instructing respectively.
Moreover, determining policies had the least frequency.
Keywords: Roles of school administrators, Desirable attributes
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บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมกำลังลดลง คนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมี
จิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมใน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ ดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่ านิยมยึดตนเองเป็นหลัก
มากกว่าการ คำนึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่
ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม โดยผลสำรวจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับนิด้าโพล ปี 2557 พบว่า ปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่าสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชันและประชาชนกว่า
ร้อยละ 90 เห็นว่าจำเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 43) ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งหลักทางสัง คมที่มีบทบาทสำคัญต่อการปลูกฝัง
ศีลธรรมให้สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม และอบรมหล่อหลอมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พุ ทธศั ก ราช 2545 ซึ ่ ง กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะ คนไทยที ่ พ ึ ง ประสงค์ ไ ว้ ใ นมาตรา 6 กล่ า วว่ า
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนที่มีสติปัญญาดี มีความสุขและมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดมุ่งหมาย
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าในตนเอง เรียนดี มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้
บรรจุหลักสูตร มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้เป็นอีกสาระหนึ่งที่โรงเรียน
จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ ผู้เรียนเป็นเยาวชนไทยมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 5)
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายมีความรู้ความเข้าใจบ้างในเรื่องของศีลธรรมและการมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้เด็กและเยาวชนมีปัญหาด้าน
ต่าง ๆ คือ ด้านศีลธรรม ด้านสังคมและวัฒนธรรม การประพฤติทางกาย การประพฤติทางวาจา การประพฤติทาง จิตใจ
และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของ เด็กและเยาวชน
ทั้งด้านดีและไม่ดี ด้านดี พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยเสริม ในการดำเนินชีวติ ประจำวัน ใช้ในการ
สื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา ด้านไม่ดี พบว่า จะใช้เครื่อง อำนวยความสะดวกไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์
เช่น การขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความประมาทคึกคะนอง การใช้คำพูดกับผู้ใหญ่ และการใช้เครื่องมือสื่อสารในทางที่ไม่
ถูกไม่ควร แนวทางในการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันช่วยกัน ในการ
ขับเคลื่อน ทั้ง 3 สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันศาสนา โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครัวสำคัญที่สุด
ที่จะขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการ
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ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ เน้นให้การศึกษามีความรู้และมีคุณภาพ สมรรถภาพ เป็นคนดีของสังคม เพื่อให้ เด็กและเยาวชนใช้
ชีวติ อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุขและผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้คำแนะนำเมื่อเด็กหรือเยาวชนมีปัญหาโดยไม่เลือก
ที่รักมักที่ชังและผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนด้วย (นาวิน พรมใจสาและคณะ, 2560, หน้า 73)
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาในสังกัดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ยังมี
ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อาทิเช่น การใช้ส่อื โซเชียลมีเดียมากเกินไป
การขั บขี ่ ย านพาหนะอย่ างคึ ก คะนอง เนื่ อ งจาการปรั บเปลี ่ ย นของเทคโนโลยี แ ละสั ง คมอย่ างรวดเร็ ว ซึ ่ ง ส่ ง ผลต่อ
กระบวนการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563)
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องกระทำเป็นอย่างยิ่งและทำเป็นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบุคคล กลุ่มคน สถาบัน องค์กรต่าง ๆ และวัยที่ต้องเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่งคือวัยเด็ก ในการพัฒนาประเทศ
จะต้อง กระทำทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจไปพร้อม ๆ กันจึงจะเกิดผลดี การพัฒนาคุณภาพด้าน จิตใจให้เป็นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นรากฐานแห่ง ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ความสงบสุขของบุคคล
และประเทศชาติและจาก ความสำคัญต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้สังคมได้รับการยอมรับและเห็น
คุณค่าของการทำความดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียน
คือ ครู อาจารย์ ทั้งหลายต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะ ผู้นำ หรือผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีนโยบายในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทำในสิ่งที่
ถูกต้องของผู้บริหารนัน้ ก็คือการเป็นผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรมนั่นเอง
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา
อำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในเป็นแนว
ทางการพัฒนาในการบริหารจัดการการบริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้า
หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
สถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครัง้ นี้มุ่งศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
สถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา
1. การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การกำหนดนโยบาย
4. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. การประพฤติเป็นแบบอย่าง
6. การอบรมสั่งสอน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เป็ น การศึ ก ษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ใน
สถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
คือ เพื่อศึึ กษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา อำเภอแม่
ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 481 คน กำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ เครจซีและมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) และใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นรวม 238 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
เนื้อหานำเสนอเป็นความเรียง
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สุด คือ ด้านการประพฤติ เป็นแบบอย่ า ง
รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำสุด
คือ ด้านการอบรมสั่งสอน จำแนกเป็นรายด้านดังนี้
1.1 ด้านการจั ดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพในอนาคต กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน รองลงมา คือ ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผู้บริหารมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร หรือ
ชมชยผู้เรียนเมื่อปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เช่น ผู้ที่มีจิตอาสา ผู้ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่
ผู้กระทำความดี ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำสุด คือ มี ผู้บริหารการวิเคราะห์จัดทำ
โครงการ หรือกิจกรรม ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามบริบทหรือความต้องการของผู้เรียน
1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ผู้บริหารมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่เสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ ให้ทันสมัยกับยุค
ปัจจุบัน รองลงมา คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์ให้กับ
ผู้เรียน และผู้บริหารพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครู ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำสุด คือ มีผู้บริหารประเมิน
การใช้หลักสูตรแต่ละปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาสูตรแต่ละปีการศึกษา
1.3 ด้านการกำหนดนโยบาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน และ
ผู้บริหารมีการกำหนดแผนการจัดการเรีย นรู้ก ิจกรรมที ่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในการพัฒนาผู้ เ รี ย น
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการควบคุม กำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และผู้บริหารกำหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และผู้บริหารมีการวางแผนให้ครูรับ ผิดชอบฝ่าย
ดูแลติดตามความประพฤติของนักเรียนเป็นการเฉพาะ และผู้บริหารกำหนดหลักการปฏิบัติของนักเรียนที่เกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศาสนาที่ตนนับถือ และผู้บริหารให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการวางแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติงานด้านส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำสุด คือ มี ทางโรงเรียนวางแผนเชิญผู้นำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นชุมชนอบรมให้ความรู้ดา้ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน
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1.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือผู้บริหารสนับสนุนการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมการ
จัดให้มีป้ายนิเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดไว้ตามอาคารเรียน หรือบริเวณโรงเรียนที่เหมาะสม และ
ผู้บริหารส่งเสริมการจัดหาเอกสาร ตำรา นิทานและแบบเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
อย่างเพียงพอ และผู้บริหารสนับสนุนการจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงาน /รางวัล /เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่กระทำ
ความดี ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดห้อง จริย
ศึกษาโดยเฉพาะ หรือมีมุมที่จัดเอกสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5 ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือผู้บริหารแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ และตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิ าน รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความ
อดทน อดกลัน้ ต่อคำวิพากษ์วจิ ารณ์หรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน และผู้บริหารยินดีร่วมแสดงความยินดีใน
ความสำเร็จของผู้อื่น ทั้งด้านการเรียนและการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำสุด คือ
ผู้บริหารปฏิบัตติ ามหลักการของและเข้าร่วมกับพิธีกรรมทางศาสนาที่นับถือ
1.6 ด้านการอบรมสั่งสอน พบว่า ระดับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สดุ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้
ผู้เรียนช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนและสาธารณะ รองลงมา คือ ผู้บริหารจัดการอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยคำนึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการนักเรียน และผู้บริหารสนับสนุนการพาผู้เรียนไปดูงานหรือ แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และผู้บริหารสนับสนุนการประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผู้บริหารส่งเสริมนักเรียนค้นคว้า
ประวัติผู้ที่มีผลงานการทำความดีที่น่ายกย่อง และผู้บริหารสนับสนุนจัดให้นักเรียนมีการบันทึกการทำความดี ตามลำดับ
ส่วนข้อที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำสุด คือ ผู้บริหารนำวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนมาให้ความรู้ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
2.1 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เรียงลำดับความถี่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยความถี่มากที่สุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่รี วดเร็วในปั จจุบนั มีความถี่ 6 รองลงมา คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษานาหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วย
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ท่หี ลากหลาย และผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ครู ผูป้ กครองและชุมชนเสนอกิจกรรมที่พฒ
ั นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษา มีความถี่ 4
ตามลำดับ ส่วนความถี่น้อยที่สุด คือ สนับสนุนให้ครูผสู้ อนใช้คณ
ุ ลักษณะอังพึงประสงค์เป็ นหัวข้อในการ PLC มีความถี่ 2
2.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร เรียงลำดับความถี่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยความถี่มากที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน มีความถี่ 5 รองลงมา คือ มีการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ลงในหลักสูตรสถานศึกษา และ มีการประเมินการใช้หลักสูตรเป็ นรายปี เพื่อใช้พัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรในปี การศึกษา
ต่อไป มีความถี่ 3 ตามลำดับ ส่วนความถี่น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูในการจัดทำหลักสูตรสำหรับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนเป็ นการเฉพาะ มีความถี่ 2
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2.3 ด้านการกำหนดนโยบาย เรียงลำดับความถี่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยความถี่มากที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการที่สอดคล้อง
กับการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความถี่ 4 รองลงมา สถานศึกษาพัฒนาเอกลักษณ์และคุณลักษณะเด่นของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีความถี่ 3 ตามลำดับ ส่วนความถี่
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ลงในแผนการคัดการ
เรียนรู้ มีความถี่ 2
2.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เรียงลำดับความถี่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยความถี่มาก
ที่สุด คือ จัดห้องแสดงรางวัล ผลงาน ของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่ได้รับ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรี ยน มีความถี่ 4
รองลงมา คือ สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น การจัดป้ายนิเทศ การปลูก
ต้นไม้ภายในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด มีความถี่ 3 ตามลำดับ ส่วนความถี่น้อยที่สุด คือ สถานศึกษามี
การพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ จัดหาสื่อ เช่น นิทาน นิยาย บทความ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน มีความถี่ 2
2.5 ด้านการเป็นแบบอย่าง เรียงลำดับความถี่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยความถี่มากที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่เริ่มจากการการพูดการจาจนถึงทุกอิริยาบถแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีความถี่ รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทที่ตนได้รับ มีความถี่ 4 ตามลำดับ ส่วน
ความถี่น้อยที่สุด คือ การเสียสละส่วนตนและปฏิบัติในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ สถานศึกษามีการพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้สวยงามเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความถี่ 2
2.6 ด้านการอบรมสั่งสอน เรียงลำดับความถี่มากที ่สุดไปหาน้อ ยที่สุ ด โดยความถี่มากที่สุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใ ช้ภาษาแบบกัลยาณมิตรในการอบรมสั่งสอนผู้เรียน และ จัดอบรมกิจกรรมที่พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกสัปดาห์ เพราะการสอนของครูในชั่วโมงเรียนมีเวลาจำกัด จัดในรูปแบบของกิจกรรม จะทำ
ให้เด็กไม่รู้สึกเบื่ อหรือจำเจกับสิ่งเดิม ๆ มีความถี่ 4 รองลงมา คือ มีผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ มีความถี่ 3 ตามลำดับ ส่วนความถี่น้อยที่สุด คือ ยกตัวอย่างชื่นชมนักเรียนที่ดี ให้รางวัล
ชมเชย เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในสถานศึกษาและนำผู้เรียนไปศึกษาดูงานในการพัฒนาตนเอง มี
ความถี่ 2

สรุปและอธิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนในการส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมี
ประเด็นที่น่าสนใจ ควรแก่การนำมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ที่
มีตำแหน่งสูงสุดในสถานศึกษา ทั้งการพูดและการกระทำ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้เรียนในสถานศึกษา เพราะเป็นการสร้างความศรัทธาในตัวของผู้บริหารเอง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสมาเอล
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เจะเล็ง (2556, หน้า 5) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน เอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และงานวิจัยของ พัชญภณ สารสา (2557, หน้ า 55) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
2. ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู ้ บริ ห ารเห็ น
ความสำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2560 – 2579
ต้องการมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ เป็นคนดีมีวินัย การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาที่ส่งเสริม
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดใี ห้ผู้เรียนเป็นคนดีในชุมชนและสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เรืองศรี (2553, หน้า 56) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาบทบาทผู้บริหารใน
การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสมาเอล เจะเล็ง (2556, หน้า
5) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
3. ด้านการกำหนดนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการที่จะ
กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ด้ า นต่ าง ๆ ของผู ้ เรี ย นให้ ชั ด เจน การนำเอาคุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค์ ม าเป็น
อัตลักษณ์ในการพัฒนาผู้เรียน การเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายในพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ตรงกับความต้องการชุมชน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชญภณ สาร
สา (2557, หน้า 55) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านการกำหนดนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และอิสมาเอล เจะเล็ง
(2556, หน้า 140) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน เอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการกำหนดนโยบาย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สังคมปัจจุบันมี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจึงต้องมีการพัฒนาหลักสถานศึกษาของตนเองอยู่ตลอดเวลา มีการประเมินหลักสูตร
หลังการนำมาใช้ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุงให้ ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธันชนก ทรัพย์ยอ้ ย (2558, หน้า 156) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริ ห ารงานพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สานั กงานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่ ร่มรื่น สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนมีผลต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ทำ
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสมาเอล เจะเล็ง (2556, หน้า 142) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหาร
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ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกั ดสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสุธันชนก ทรัพย์ ย้อย (2558,
หน้า 157) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับ มาก
6. ด้านการอบรมสั่งสอน โดยรวมและรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า การอบรมสั่งสอนเป็น
อีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การอบรมสั่งสอนไม่ใช่มาจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูสอนเพียงอย่างเดียว การนำวิทยากรมาให้ความรู้ การนำไปศึกษานอกสถานที่ การชมเชยผลงานของผู้
ที่กระทำความดีก็เป็นอีกอย่างที่สร้างกำลังใจให้กับผู้เรียนที่จะทำความดีต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสมาเอล เจะ
เล็ง(2556, หน้า 142) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน เอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการอบรมสั่งสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพัชญ
ภณ สารสา (2557, หน้า 55) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านการอบรมสั่งสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า จาก
การตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
บทบาทของผู้ บริหารสถานศึก ษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วในปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครอง
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนให้เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้ครูผสู้ อนนาคุณลักษณะ
อังพึงประสงค์เป็ นหัวข้อในการ PLC เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนในสถานศึกษา สอดคล้องกับ อภิชาต
อ่อนเอม (2559) ได้กล่าวว่า การให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผูเ้ รียน ดำเนินกิจกรรม ตัง้ แต่การศึกษาปัญหา การวางแผน
ดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เป็นการขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน มีการจัดทาหลักสูตรเฉพาะในการ
พัฒนาผูเ้ รียนในด้านการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน และมีการนาหลักสูตรมาประเมินและพัฒนาหลักจาก
นาไปใช้ทุกปี การศึกษา สอดคล้องกับ บุญรอด ชาติยานนท์ (2561) ได้กล่าวว่า เมื่อโรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษาย่อมเกิดผลดีทั้ง
ต่อโรงเรียนที่ได้บุคลากรเพิ่มส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจที่ได้สอนบุตรหลานในโรงเรียนรวมถึงนักเรียนที่จะมีความ
เคารพและนับถือในตัวผู้ปกครองเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับชุนชม
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3. ด้านการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ใน
การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา รวมถึงการนำไปบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สอดคล้องกับ อรุณศิริ
จันทร์หล่น (2560) ได้กล่าวว่า การให้ชุมชนมี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ยได้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในโครงการ กำหนดเป้ า หมายของ
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มีโอกาสร่วมรับทราบ
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น อันจะทำให้โครงการนั้น ๆ เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ผู ้ บริ ห ารสร้ า งบรรยากาศที ่ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่นการจัดป้ายนิเทศ การปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น
สะอาด พัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อจัดหาสื่อ เช่น นิทาน นิยาย
บทความเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับ นริศรา ตา
ปราบ (2562) ได้กล่าวว่า โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่อบรมกล่อมเกลาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของสังคมและประเทศชาติ จึงมีหน้าที่ต้องจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้ออำนวยต่อการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนด้วย
5. ด้านการเป็นแบบอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่ เริ่มจากการการพูด
การจาจนถึงทุกอิริยาบถแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ มี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทที่ตนได้รับ เสียสละส่วนตนและปฏิบัติในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และวางตัวเป็นกลางใน
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ อภิชาต อ่อนเอม (2559) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาเป็ นสถานที่
สร้างคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด จึงต้องมีผู้นำที่ดี ผู้บริหาร
เปรียบเสมือนกระจกให้กับทุกคน ในเชิงปฏิบัติการประพฤติเป็นแบบอย่างจึงมีความสำคัญมาก มีบทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง
6. ด้านการอบรมสั่งสอน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามที่ตนนับถือ
ส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาแบบกัลยาณมิตรในการจัดกิจกรรม การอบรมสั่งสอนผู้เรียนในทุกโอกาส ยกตัวอย่างบุคคลที่เป็น
แบบอย่ า งที่ ด ี ชื่ น ชมผู ้ เรีย นที่ กระทำความดี ให้ รางวั ลชมเชย เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม การพั ฒนาตนเองของผู้ เรียนใน
สถานศึกษา และนำผู้เรียนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตนเองด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แสงเดือน ตรีนนั ทวัน (2559) ได้
กล่าวว่า ผูบ้ ริหารต้องส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา ใช้เวลาดังกล่าวอบรมสั่งสอนเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ เมื่อ ผู้บริหาร ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งามก็จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดงี ามตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. จากผลการวิจัย การศึึ กษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
สถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้า ด้านการเป็นแบบอย่าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ควรส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัตติ นเป็นแก่ผู้บังคับใต้บัญชา
2. จากผลการวิจัย การศึึ กษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
สถานศึกษา อำเภอแม่ฟา้ หลวง ด้านการอบรมสั่งสอน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 จึงควรเร่งพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถาน โดยการอบรมสั่งสอนต่อการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรนำไปวิจัยในครัง้ ต่อไป คือ
1. การศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
2. เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพียงบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จึงควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึึ กษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในสถานศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนี้
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู รณะชาติ หั ว หน้ า สาขาวิ ชาบริ หารการศึ กษา วิ ทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา และนาย
บรรหาร ปันทะนัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราษฎ์พัฒนา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ตรวจทานและ
แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข ้อมูล
ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนสังกัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายทุกโรงเรียน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The Relationship Between the Results Based Management and the Effectiveness of
Small Schools Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2
นิดาพร เครือวงค์1* และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Nidaporn Krueawong1* and Nattawut Subphaso2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิข์ องโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาเชีย งรายเขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่า งการบริหารแบบมุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ ์ ก ั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในภาพรวมและรายด้ า นมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บมาก โดยเรี ย งลำดั บจากมากไปน้ อ ย คือ ด้ า นผลลั พ ธ์ ด้ า น
วัตถุประสงค์ ด้านกิจกรรม ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ
2. ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
ในภาพรวมและรายด้ า นมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยเรี ย งลำดั บจากมากไปน้ อ ย คือ ด้ า นการบรรลุ เป้ า หมาย
ขององค์กร ด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลิต และด้านความใฝ่รู้และการแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเองของนักเรียน
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกและอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01
คำสำคัญ: การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, ประสิทธิผลของโรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the levels of the result-based management in small schools
under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2, 2) to study levels of the effectiveness of small
schools under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2, and 3) the relationship between the result-based
management and effectiveness of small schools under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2.
The research samples were 214 informants from administrators and teachers in small schools under the Office of
Chiang Rai Primary Educational Service Area 2. The instrument for collecting data was a questionnaire. The collected data
were analyzed by means of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient.
The results of the research were as follow:
1. The overall and aspects of the result based managements in small schools under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 2 were at a high level. When considered individually, it was found at high level in all
aspects. The side with the highest mean was Outcomes, followed by Objectives, Process and Outputs. The article with
the lowest mean is the Inputs, respectively.
2. The effectiveness of a small school Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2, overall
and aspects were at a high level. When considered individually, it was found at high level in all aspects. The side with the
highest mean was the achievement of organizational goals, followed by the ability to develop educational institutions and
productivity. The article with the lowest mean was curiosity. And students’ self-pursuit of knowledge, respectively.
3. The relationship between the results based management and the effectiveness of small schools under the
Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2 was statistically significant correlated at .01 level.
Keywords: result-based management, effectiveness of schools
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บทนำ
ในปัจจุบัน ความก้า วหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมั ย เข้ามามี บ ทบาท
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาจึงถือได้ว่าเป็น
รากฐานสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดย
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และ ที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 2) พ. ศ. 2545 และ (ฉบั บ ที ่ 3)
พ. ศ. 2553 มาตรา 6 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 69) การบริหารสถานศึกษาจึงเป็น
ภารกิจหลักของผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษา และสร้างความมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ที่จะต้องกำหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบรู้จักเลือกวิธีการ
บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาจะต้องกำหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอน ต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ขององค์กร
ผู ้ บ ริ ห ารที ่ ด ี ต ้ อ งรู ้ จ ั ก เลื อ กวิ ธ ี ก ารบริ ห ารที ่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื ่ อ ที ่ จ ะให้ ง านนั ้ น บรรลุ เป้ า หมาย
ที่วางไว้ การบริหารงานจึงจำเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการในการบริหาร เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียง
กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระทำเพียงลำพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนทำให้งานนั้นประสบ ความสำเร็จ
ซึ่งการบริหารในสถานศึกษาเพื่อมุ่งให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป การศึกษานั้น ปัจจัย
สำคัญต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษาคือ ระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ซึ่งตรง
ตามมาตรา 22 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จัดเป็นเทคนิควิธีการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่ผู้บริหารจะสามารถนำมา
ประยุกต์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก ำหนด และนำสู่การ ปรับปรุงการดำเนินงาน
ขององค์กรทั้งระบบที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (ศักดิ์ดา แดง
เถิน, 2555 หน้า 2-3) การนำหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในระบบคุณภาพในสถานศึกษาจะเป็นกลไกช่วยให้
สามารถ ควบคุมให้การทำงานเป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสถานศึกษา
โดยมีดัชนีวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานที่วัดผลในแง่มุมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สถานศึกษาบริหารงาน และมีการดำเนินงาน
อย่างมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตงั้ ไว้ ในขณะเดียวกันก็จะใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถ
ของสถานศึกษาในการปฏิบัตภิ ารกิจว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของสังคมได้ในระดับใด สำหรับ
ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาซึ ่ ง เป็ น หั ว หน้ า สถานศึ ก ษา เป็ น ผู ้ ม ี บทบาทสำคั ญ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา และสร้ า งความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน จึงควรมีความรู้ในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และนำหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มา
บูรณาการใช้ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสถานศึกษา และนำพาสถานศึกษา
ไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะที่ผ่านมา พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 พบว่ า มี จ ำนวนเขตพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค ะแนนเฉลี ่ ย ร้ อ ยละต่ ำ กว่ า ระดั บ ประเทศทุ ก วิ ช าเป็ น ส่ ว นใหญ่
สำหรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนเขตพื้นที่ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศบางวิชาเป็นส่วนมาก (ร้อย
ละ 42.93) (สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2562 หน้า 67-69) ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน
การประเมินตามจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่จะให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น แต่ผลการประเมินก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ แต่เมื่อพิจารณาจำนวนและร้อยละสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ (สพฐ.) ทุกวิชามีจ ำนวนเป็นอันดับรองลงมา (ร้อย
ละ 33.16) ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ายังมีเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถดำเนินงานในเรื่องการ
ขับเคลื่อนตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องการกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น อีกทั้งยังมีบางเขตพื้นที่ มีการเตรียมความพร้อมในการประเมินที่ดี โดยเขตพื้นที่มีการ
กำหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยให้โรงเรียนจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ ใช้ในการทดสอบเพื่อ
นำไปขยายผลให้แก่ครูผู้สอนในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน มีการประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุมชีแ้ จงแนวดำเนินการประเมินให้ครูผู้สอนทราบ
และได้ดำเนินการวางแผนร่วมกัน มีการวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยและจุดที่ควรพัฒนา มีการวางแผน การ
นิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่ง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ต้องมีการผสมผสานกันในทุกด้า นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
สุดท้ายตามที่ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
สำนั ก งานเขตพื้ นที ่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาเชีย งรายเขต 2 เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ก ารกำกับดู แลของสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีโ รงเรียนที่จัดการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขยายโอกาส โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้
ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ในสังกัดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
นโยบายที่สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่จากรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี
งบประมาณ 2562 พบสภาพที่เป็น ข้อจำกัดในการดำเนินงาน คือ ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติขั้ นพื้นฐานมี
พัฒนาการลดลง จำนวนนักเรียนออกกลางคันเพิ่มขึ้น มีครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกอยู่มาก ครูต้องรับภาระการสอนหลาย
ระดับและหลายวิชา ครูขาดประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาสื่อ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ขาดขวัญกำลังใจตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และในด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พบว่า
สถานศึกษากระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของเขตบริการ จึงทำให้มี บริบทในการจัดการศึกษาแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
สภาพภูมศิ าสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา และความเป็นอยู่ ส่งผลให้การระดมทรัพยากรแตกต่างกัน เกิดช่องว่างระหว่างโรงเรียน
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ในเมืองและโรงเรียนในชนบท จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการศึกษา
ว่ายังขาดประสิทธิภาพ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2563, หน้า 30-83) อันเป็นผลมา
จากการบริหารของสถานศึกษาบางแห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี หากสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์ สร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การนำของผู้บริหารที่ มี
ภาวะความเป็นผู้นำสูง แล้ว ก็ ย่อมจะช่วยผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเกิด ประสิ ทธิ ผ ลแก่
สถานศึกษา
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เพื่อนำผลวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสูงต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

1. ด้านวัตถุประสงค์ (Objectives)
2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs)
3. ด้านกิจกรรม (Process)
4. ด้านผลผลิต (Outputs
5. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)

1. ด้านการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.ด้านความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา
3. ด้านความใฝ่รู้ และการแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเองของนักเรียน
4. ด้านความสามารถในการผลิต
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สมมุติฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 489 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสำเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 214
วิธีวิทยาการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป็ น แบบสอบถามที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย สร้ า งขึ ้ น แบ่ ง ออกเป็ น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จำแนกเป็น ตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน และ ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของ
โรงเรียน เพื่อกำหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม
2. กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
3. ดำเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้
4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปรับปรุง
5. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
6. นำผลการพิ จ ารณาตรวจสอบความเที ่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) มาคำนวณหาค่ า ดั ชนี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปไว้ใช้
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7. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและไปนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ
8. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30
คน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha- Coefficient)
ของครอนบาร์ค (Cronbach) ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.90
9. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ และนำไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เพื่อขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากสถานศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
2. ดำเนินการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 โดยส่งแบบสอบถามพร้อมทั้งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แจ้งไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 214 ชุด ผ่านทาง
ตู ้ รั บเอกสารของโรงเรี ย น ณ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 และโทรศั พ ท์ ป ระสาน
แต่ละโรงเรียนในวัน/เวลาราชการเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำหนดวันรับคืนแบบสอบถาม ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน
3. ติดตามแบบสอบถามที ่ ยังไม่ไ ด้ รับคืนผ่ านทางโทรศัพ ท์ และขอความร่วมมือในการเก็ บข้ อมูลครั้ งที ่ 2
ในรายที่แบบสอบถามสูญหาย โดยผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วยตนเองในแต่ละโรงเรียน โดยขยายเวลาเพิ่มอีก 10
วัน โดยได้แบบสอบถามกลับคืนมา 214 ชุด คิดเป็น 100% ใช้เวลาเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้น 25 วัน
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและทำการแปรผลข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานและประสบการณ์
ทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
เป็นตารางประกอบคำบรรยาย
2. วิเคราะห์ ระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำผล
การวิเคราะห์มาแปรความหมายในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย
3. วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำผลการวิเคราะห์มาแปร
ความหมายในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน (Pearson Coefficient Correlation) แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย

-Proceedings-

861

สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ค่ า เฉลี ่ ย ( X ) และ ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (S .D.) ของข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ระดั บ การบริ ห ารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปรากฏผลดังนี้
1. การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บสถานภาพทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า เป็ น ครู จำนวน 193 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.20 และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 โดยแบ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์
การทำงาน 6 – 10 ปี จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 รองลงมา คือ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี จำนวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ผู้มีประสบการณ์การทำงาน 16 ปี ขึ้นไป จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 และ ผู้ที่มี
ประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00
2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่าระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
X

ระดับมากทุกด้าน ( X = 3.93 – X = 4.05) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ด้าน
วัตถุประสงค์ (Objectives) ด้านกิจกรรม (Process) ด้านผลผลิต (Outputs) และด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs)
ข้อที่

(n = 214)

การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์

X

S.D.

ระดับ

1

ด้านวัตถุประสงค์ (Objectives)

4.02

0.72

มาก

2
3
4
5

ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs)
ด้านกิจกรรม (Process)
ด้านผลผลิต (Outputs)
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
รวมเฉลี่ย

3.93
3.96
3.94
4.05
3.98

0.72
0.77
0.76
0.84
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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3. การวิเคราะห์ ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 พบว่าระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( ̅ = 3.99) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น
X

( X = 3.82 – X = 4.13) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้านความสามารถ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลิต และด้านความใฝ่รู้ และการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองของนักเรียน
ข้อ
1
2
3
4

(n = 214)

ประสิทธิผลของโรงเรียน
ด้านการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
ด้านความใฝ่รู้ และการแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเองของนักเรียน
ด้านความสามารถในการผลิต
รวมเฉลี่ย

ระดับ

X

S.D.

4.13
4.12
3.82

0.78
0.81
0.74

มาก
มาก
มาก

3.98
3.99

0.69
0.76

มาก
มาก

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว่ า ในภาพรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ
สูงมาก (r = 0.87**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด มี 2 คู่ และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
มาก (r = 0.85**) คือ ด้านผลลัพธ์ กับความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา และ ด้านกิจกรรม กับความสามารถใน
การพั ฒ นาสถานศึ ก ษา รองลงมา คื อ ด้ า นผลลั พ ธ์ กั บ การบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร (r = 0.87**) ส่ ว นคู ่ ท ี ่ มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.52**) คือ ด้านวัตถุประสงค์ กับความสามารถใน
การผลิต
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การบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
ด้านวัตถุประสงค์
ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านกิจกรรม
ด้านผลผลิต
ด้านผลลัพธ์
รวม

ด้านการบรรลุ
เป้าหมายของ
องค์กร
0.607**
0.709**
0.814**
0.813**
0.826**
0.827**

ประสิทธิผลของโรงเรียน
ด้านความ
ด้านความใฝ่รู้ และ
สามารถในการ การแสวงหาความรู้
พัฒนา
ด้วยตนเองของ
สถานศึกษา
นักเรียน
0.664**
0.528**
0.811**
0.616**
0.853**
0.738**
0.804**
0.718**
0.853**
0.678**
0.871**
0.719**

ด้านความ
สามารถ
ในการผลิต
0.523**
0.685**
0.731**
0.695**
0.664**
0.721**

รวม

0.647**
0.787**
0.874**
0.843**
0.841**
0.874**

**มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การนำมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ ด้านกิจกรรม (Process) ด้านผลผลิต (Outputs) ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) และ
ด้านวัตถุประสงค์ (Objectives) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการจัดระบบการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ล โดยการกำหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินโครงการและแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นใน
ระบบเทคโนโลยี จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน บริหารทรัพยากรและบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานที่มีภายในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านโดย
การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนาวิชาชีพโดยเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ผู้บริหารยังให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ส่งผล
ให้ผลการบริหารการจัดการศึกษาเป็นที่พึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สอดคล้องกับ กอบชัย มณีตัน
(2559, หน้า 102) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการกำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด
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ผลการดำเนินงาน ด้านการวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา และด้านการให้
รางวัลตอบแทน ตามลำดับ และสอดคล้องกับ กิตติ คุณสมบัติ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาในอำเภอท่าตะเกียบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอท่าตะเกียบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้าน
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลิต และด้านความใฝ่รู้ และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 มีความสามารถในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่จะร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถผลิตนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่สุจริต มีทักษะ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยรัตน์ ราช
ประโคน (2561, หน้า 1) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที ่การศึก ษาประถมศึก ษาบุ รีรัม ย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การกำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน การวัดและการ
ตรวจสอบผลการดำเนิ น งาน และการให้ รางวั ล ตอบแทน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางบวกกั บประสิ ทธิ ผ ลการบริ ห ารงาน
สถานศึกษาในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ กอบชัย มณีตัน (2559, หน้า 105) ได้
ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลสำเร็จในการดำเนินงานตามพันธกิจของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ผลสำเร็จใน การดำเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการบริหารวิชาการ รองลงมา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และ
ด้านการบริหารทั่วไป ตามลำดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ในภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์ทางบวก มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน ในระดับสูงที่สุด มี 2 คู่ คือ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านผลลัพธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้าน
กิจกรรมกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา รองลงมา คือ การบริหารแบบ
มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ด ้ า นผลลั พ ธ์ ก ั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ด้ า นการบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร ส่ ว นคู ่ ท ี่ มี
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ความสัมพันธ์กันในระดับที่น้อยที่สุด คือ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ดา้ นวัตถุประสงค์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็กด้านความสามารถในการผลิต ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการ
ดำเนินงานโดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ให้ความสำคัญต่อผล
การดำเนินงานและการตรวจวัดผลสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จหรือประสิทธิผลของ
การดำเนินงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยรัตน์ ราชประโคน
(2561, หน้า 98-104) ทีไ่ ด้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 โดยผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การกำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน การวัดและการ
ตรวจสอบผลการดำเนิ น งาน และการให้ รางวั ล ตอบแทน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางบวกกั บประสิ ทธิ ผ ลการบริ ห ารงาน
สถานศึกษาในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีระดับการบริหารฯ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จึงเห็นควรเน้นส่งเสริมคุณภาพในประเด็นที่มี
ระดับการบริหารฯ ต่ำที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านวัตถุประสงค์ (Objectives) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการปรับตั ว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องเป็นผู้มวี สิ ัยทัศน์กว้างไกล สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดเข้าใจตรงกันในการที่จะร่วมมือกันนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน
1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) ) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการบริหารทรัพยากรและบุคลากรให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานที่มี โดยการระดมทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดสรรและสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม บริหารบุคลากรให้เหมาะกับงานและความสามารถของแต่ละ
บุคคล รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
1.3 ด้านกิจกรรม (Process) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งานทั่วไป หรือการบริหารงบประมาณ กำหนดกระบวนการและขั้นตอนการ
ดำเนินงานชัดเจน มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสินใจร่วมกัน ประสานงาน แก้ปัญหา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่กี ำหนดไว้
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1.4 ด้านผลผลิต (Outputs) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม และสามารถปฏิบัตไิ ด้จริง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดตัวชีว้ ัดเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
1.5 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงผลของการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยเป็นผู้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศั กยภาพและเต็มเวลา มีการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มีความสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2. ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
มีระดับประสิทธิผลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จึงเห็นควรเน้นส่งเสริมคุณภาพในประเด็นที่มีระดับประสิทธิผลต่ำ
ที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โรงเรียนควรมีวิเคราะห์และวางแผนการมอบหมายงานในส่วนต่างๆ
ให้กับบุคลากรตามความสามารถและความถนัด รวมถึงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุค ลากรในด้านต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.2 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นาสถานศึ กษา ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรควรมี ก ารศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนก่อนลงมือปฏิบัตงิ าน เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส
และอุ ป สรรคของโรงเรี ย น ในการนำมาเป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
โดยมีเป้าหมายคือ คุณภาพผู้เรียน
2.3 ด้านความสามารถในการผลิต โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการที่หลาหลายและเหมาะสมกับบุคคล ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ด้วยตัวเอง
2.4 ด้านความใฝ่รู้ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่นื ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนอยู่เสมอ โดยการมอบหมายงาน จัดสรร
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยู่ในระดับสูงมาก ดังนัน้ ผู้บริหารควรส่งเสริม
ให้บุคลากรในโรงเรีย นได้ มี ส่ว นร่วมในการบริหาร เพื่อส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัต ิงานอันจะส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษามากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเปรียบเทียบระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารรูปแบบอื่นๆ กับประสิทธิผลของโรงเรียน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้ว ยความ
อนุ เคราะห์ แ ละการสนั บสนุ น จากบุ ค คลหลายฝ่ า ย ผู ้ ว ิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ ดร.ณั ฐ วุ ฒ ิ สั พ โส อาจารย์ ที ่ ป รึ ก ษา
ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัย
สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ
ดร.ชัย สันกว๊าน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ ที่ได้กรุณาให้
คำแนะนำ ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข ้อมูล
ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ทุกโรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิ ษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลสำเร็จในการดำเนิน
งานตามพันธกิจของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, เพชรบุรี.
กอบชัย มณีตัน. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ ร ี เขต 1.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี, เพชรบุรี.
กิตติ คุณสมบัต.ิ (2556). การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในอำเภอท่าตะเกียบ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วิทยานิพนธ์ กษ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา,
ชลบุรี.
ชัยรัตน์ ราชประโคน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ ประสิทธิผลการ บริหารงาน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ ร ี ร ั ม ย์ เขต 2 . วิ ท ยานิ พ นธ์
ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, บุรีรัมย์.
ศักดิ์ดา แดงเถิน. (2555). การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน
ตาม ทัศนะของครูในสำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุร,ี กรุงเทพฯ.
-Proceedings-

868

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2. (2562). รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
2562: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2. สำนักงาน, เชียงราย.
สำนั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน. (2555). ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. สำนักงาน, กรุงเทพฯ.

-Proceedings-

869

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
The relationship between transformational leadership of administrators and
professional standard of teacher under the jurisdiction of Chiangmai Primary
Education service area office 3
ปภินวิช เต็มใจ1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Papinwit Temjai1* and Thararat Malaitao 2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2) การปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ (3) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 335 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีการคำนวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค เท่ากับ 0.970 สถิตใิ นการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมทั้ ง 4 ด้ า น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (2) ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 12 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3) ภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูงกับการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์/ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง/การปฏิบัติงานของครูผู้สอน
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Abstract
The purposes of this research were to study: (1) The transformation leadership of school administrators under the
jurisdiction (2)The professionalship toward teacher’s professional standard of teacher and (3) The relationship transformation
leadership administrators and toward teacher’s professional standard of teacher the samples, the respondents were 335
administrators and teachers in total. The research instrument was questionnaire concerning the transformation leadership
of school administrators and the professional toward teacher’s professional standard of teachers with a confidence value of
.970. The statistics used to analysis the data were frequency, percentage, mean standard deviation, and Pearson Product
Moment Correlation The finding were as follow: (1) The transformation leadership of school administrators under
jurisdiction of Chiangmai Primary Education Service Area Office 3 as a whole was rated at a high level. (2) The
professionalship toward teacher’s professional standard of teacher under the jurisdiction of Chiangmai Primary Education Service
Area Office 3 as a whole was rated at a high level. ( 3) The relationship transformation leadership administrators and
toward teacher’s professional standard of teacher under the jurisdiction of Chiangmai Primary Education Service Area Office 3
have a positive correlation with the professional standard of teachers significantly at the .01 level.
Keywords: Relationship, Transformation Leadership, Professional Standard of Teachers

บทนำ
ปัจจุบันสังคมไทยนัน้ ได้เข้าสู่กระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บวกกับการผสมผสานความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ระบบการจัดการศึกษา และวิถีชีวิตของประชาชนอย่างมาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงต่างก็หันมาเตรียมความพร้อมขององค์การของตน เพื่อให้มคี วามสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวและสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบในองค์การ ซึ่งการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น
จำเป็นที่ต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบ รอบคอบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน์ในระยะยาวกับการดำเนินงานขององค์การต่อไปในอนาคต สุรชัย คุ้มสิน (2546, หน้า 15) ได้กล่าวไว้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะนำพาองค์กรจากสภาพปัจจุบันไปสู่สภาวะในอนาคตที่ต้องการซึ่งจะต้องเผชิญกับ
สภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย Roger Grill, Niall Levine and Douglas, (1998, p. 15) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้นมีสาเหตุมาจาก 2 แหล่ง คือ สาเหตุภายนอกองค์กรและสาเหตุภายในองค์กร ในฐานะที่องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงองค์กรก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงได้ผู้นำองค์กรที่มี
วิสัยทัศน์จะนำพาหน่วยงานให้ไปสู่สิ่งที่ดกี ว่า โดยไม่ตอ้ งรอให้เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก จึงมีการนำเทคนิค
ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมมาพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้บัญญัติไว้ว่า
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงี ามและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุก
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วิชาการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความรู้ ความร่วมร่วมมือกับ ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โดยให้จัดการศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และสังคม ให้บรรลุ
ความมุ่งหมายทีก่ ำหนด ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 33) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานศึกษานัน้ ผู้มบี ทบาทสำคัญอย่างยิ่ง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
กุญแจสำคัญในการไขสู่ความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แต่ผู้บริหารสถานศึกษามิอาจทำงานได้ทุกอย่าง ให้
สัมฤทธิ์ผลได้โดยลำพังเพียงผู้เดียว จำเป็นต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน กระบวนการ และภาวะผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ต้องมีทักษะในการนำคน และสร้างจูงใจให้ผู้ร่วมงานทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีอยู่เสมอ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 pp. 9-10) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถทำให้
ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองตนเองและมองงานในแง่มุมหรือ กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์
และภารกิ จ ของที ม และองค์ ก ร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้ตามอยู่เหนือความสนใจตนเอง ผู้นำจะ
ยกระดับวุฒภิ าวะและอุดมการณ์ของผู้ตาม ช่วยกระตุ้นความหมายของงานในชีวติ ผู้ตามให้สูงขึ้น
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กล่าวคือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการศึกษาและการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึ้นอันจะเป็นผลต่อผู้รับบริการทางการศึกษาที่จะรับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทำ
ให้วิชาชีพและผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาได้รับความน่าเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศักดิ์ศรีในสังคม สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 19) กล่าวว่า มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบอาชีพที่
จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบอาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้สมกับเป็น
วิชาชีพชัน้ สูง และได้รับการยกย่องจากสังคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการทำงาน
กระจายอำนาจหน้าที่ และบทบาทการดำเนินงานให้แก่สถานศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการ
บริหารสถานศึกษาของตนเอง ผู้ บริหารสถานศึกษา ถือว่า เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์การ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีนั้นย่อมมีภาวะความเป็นผู้ นำการและสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อยู่เสมอ
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) ความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานวิชาชีพครูจึงเป็น
เครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบอาชีพ ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของ
การประกอบวิ ชาชี พทางการศึ กษา ซึ ่ ง ผู ้ ประกอบวิ ชาชี พจะต้ องศึ กษาเพื่ อให้ เกิด ความรู ้ ความเข้ า ใจอย่า งถูกต้อง
ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม
ชูศิลป์ หันสันเทียะ (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเพื่อและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้บุคลากรใช้ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน แสดงความ
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เชื่อถือและความพึงพอใจเมื่อผู้ร่วมงานประสบผลสำเร็จ ฉัตรพล ศรีมาทา (2557) ได้ศึกษาการปฏิบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 กล่าวว่าครูผู้สอนมีการปฏิบัตหิ น้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ านภายใต้ขอ้ บังคับคุรุสภาอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ทั้ง
ด้านการพัฒนาวิชาชีพตนเองอยู่เสมอ การคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจของ
ผู้เรียน มีการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนเพื่อหาวิธีการพัฒนาผู้เรียน
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่ อให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพอย่างมีระบบมากที่สุด มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและถือประโยชน์ของผู้เรียนอย่างสูงสุด
จากความเป็นมาและความสำคัญ ดั งกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผ ู้ สอนในสัง กัด สำนักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียน สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนดำเนินงานในการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นแนวทางของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นข้อมูลนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2) เพื่อศึกษาการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ การ
ปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยนี้มีสมมติฐานของการวิจัย (1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารใช้
แนวคิดของ บาส และ อโวลิโอ
(Bass and Avolio, 1994) มี
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ
1. การสร้างอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล

การปฏิบัติงาน 12 ด้าน
มาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2556 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 ด้าน คือ
1. ด้านการปฏิบัตกิ ิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
2. ด้านการตัดสินใจปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
3. ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
4. ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัตไิ ด้เกิดผลจริง
5. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6. ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
7. ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
8. ด้านการปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
9. ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
10. ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
11. ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
12. ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้ ได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่ า ง
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ(Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert โดย
แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค เท่ากับ 0.970 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 จำนวน 335 คน สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน
ทั้งสิ้น 2,538 คน จำนวน 154 โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562, สื่อออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น
2,538 คน จำนวน 154 โรงเรียน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้ งสิ้ น 335 คน ได้มาโดยสุ่มแบบง่า ย (Simple Random Sampling) ได้แก่ 1) โรงเรียนในอำเภอฝาง 2)
โรงเรียนในอำเภอแม่อาย 3) โรงเรียนในอำเภอไชยปราการ 4) โรงเรียนในอำเภอเชียงดาว 5) โรงเรียนในอำเภอเวียงแหง
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ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีสัมพันธ์กับการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ข้อ

1
2
3
4

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา

ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
ด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวม

ระดับภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
สถานศึกษา
n = 335
x̅
4.44
4.42
4.46
4.43
4.44

S.D.
0.32
0.38
0.36
0.36
0.31

การแปรผล
ระดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับที่

2
4
1
3

จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (x̅ = 4.44, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (x̅ = 4.46, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอ ุดมการณ์ (x̅ = 4.44, S.D. = 0.32) และด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x̅ = 4.43, S.D. = 0.36)
ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̅ = 4.42, S.D. = 0.38)
2. การปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในภาพรวม

ข้อ

1

ระดับการปฏิบัตงิ าน
ของครูผู้สอน
แปลผล
n = 335

การปฏิบัติงานของครูผู้สอน

ลำดับที่

S.D.

x̅
4.43

0.36

มาก

7

4.40

0.41

มาก

8

3

ด้านการปฏิบัตกิ ิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
ด้านการตัดสินใจปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะ
เกิดกับผู้เรียน
ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

4.39

0.43

มาก

9

4

ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัตไิ ด้เกิดผลจริง

4.40

0.48

มาก

8

4.44

0.46

มาก

6

4.45
4.45

0.41
0.40

มาก
มาก

5
5

4.44
4.46
4.48
4.54

0.38
0.34
0.33
0.34

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

6
4
3
1

4.51

0.32

มากที่สุด

2

4.45

0.28

มาก

2

5

ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
7 ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ
8 ด้านปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
9 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
10 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
11 ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
12 ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์
รวม

จากตาราง 2 การปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดย
ภาพรวมทั้ง 12 มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.54, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ด้านการสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (x̅ = 4.51, S.D. = 0.32) และด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
(x̅ = 4.48, S.D. = 0.33) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ (x̅ = 4.39, S.D. = 0.43)
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3. ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตาราง 3 แสดงค่าสั ม ประสิทธิ ์สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ นำการเปลี ่ ยนแปลงผู ้ บริ หารสถานศึ ก ษากับการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ด้านการมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ
ด้านการกระตุน้
ทางปัญญา
ด้านการคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจก
คคล
บุรวม

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร
ที่

ด้านการ
ปฏิบัติงานของครูผสู้ อน
1 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา 0.61**
วิชาชีพครูอยู่เสมอ
2 ด้านการตัดสินใจปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะ 0.61**
เกิดกับผู้เรียน
3 ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
0.42**

0.38**

0.42**

0.33**

0.50**

0.39**

0.42**

0.44**

0.53**

0.71**

0.51**

0.42**

0.60**

0.30**

0.72**

0.51**

0.27**

0.53**

0.37**

0.57**

0.68**

0.31**

0.57**

0.40**

0.41**

0.64**

0.47**

0.56**

0.38**

0.40**

0.50**

0.59**

0.54**

0.42**
0.44**

0.32**
0.40**

0.41**
0.38**

0.59**
0.44**

0.50**
0.48**

10 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

0.46**

0.34**

0.42**

0.45**

0.48**

11 ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

0.39**

0.25**

0.32**

0.40**

0.39**

12 ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

0.40**

0.27**

0.34**

0.40**

0.40**

0.59**

0.62**

0.65**

0.58**

0.71**

4 ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล
จริง
5 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ
6 ด้ า นการจั ดการเรีย นการสอนโดยเน้ นผลถาวรที ่เกิดแก่
ผู้เรียน
7 ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ
8 ด้านปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
9 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

รวม

จากตาราง 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน ศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูงกับภาพรวมของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 (r = 0.71) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง (r = .72**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคู่ที่มีความสัมพันธ์น้อย
ที่สุด คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน ด้าน
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ำ (r = .25**) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้ า น มี ค่ าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่ อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา รองลงมา คือ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการคำนึงถือปัจเจกบุคคล
ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
2. การปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง
12 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการแสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา รองลงมา คือ ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ และด้านการร่วมมือ
กับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ตามลำดับส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
โดยเรียงลำดับตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนทั้ง 12 ด้าน ดังนี้
3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูงกับ การ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (r = 0.71) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

การอภิปรายผล
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 ในภาพรวมภาวะผู้นำการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชูศิลป์ หันสันเทียะ (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเพื่อและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน ครูมีความคิดเห็นเกี่ย วกับภาวะผู้นำความ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่
ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

-Proceedings-

878
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน แสดงความเชื่อถือและความพึงพอใจเมื่อผู้ร่วมงานประสบผลสำเร็จซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944, p. 5) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นำจะประพฤติในทางที่จงู ใจให้
เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามผู้นำจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้นำจะ
ช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และผู้บริหารต้องแสดงให้บุคลากรเห็นว่าสถานศึกษาเป็น
ของทุกคนควรให้ความรักและความผูกพัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944, p. 6)
ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นำมีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนัก ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดกี ว่าเดิม เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์ในหน่วยงาน
2. การปฏิบัติงานของครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่ า ในภาพรวมการ
ปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนมีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับคุรุสภาอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพตนเองอยู่เสมอ การคำนึงถึง
ผู้เรียนเป็นหลัก มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน มีการวิเคราะห์วนิ จิ ฉัยปัญหา ปรึกษาหารือ
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนเพื่อหาวิธีการพัฒนาผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ศักยภาพอย่างมีระบบมากที่สุด มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและ
ถือประโยชน์ของผู้เรียนอย่า งสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรพล ศรีมาทา (2557) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้านมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของครูในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ านของครูในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานวิ ชาชี พครูค ุรุ สภา ด้ า นมาตรฐาน การปฏิ บั ต ิง านของครู ในโรงเรี ยนเอกชน ในเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า อันดับที่ 1 คือมาตรฐานที่ 8
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือมาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดย
คำนึงผลทีจ่ ะเกิดกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก และได้แก่ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอเป็นลำดับสุดท้าย อยู่ใน
ระดับมาก เปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ครูที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรี ยน
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ด้านมาตรฐานปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การปฏิบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัตกิ ิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ครูที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา ด้านมาตรฐานการปฏิบัติ งานของครูโ รงเรีย นเอกชน ในเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และครูที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกั น ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัต ิการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 คุรุสภา
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(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2544, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า การปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่
ผู้เรียน การแสดงออก การประพฤติปฏิบัตใิ นด้านบุคลิกภาพการแต่งกาย กริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความ
เป็นครูอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
คุรุสภา (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2544, หน้า 10) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การ
แสดงออก การประพฤติ และปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความ
เป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 (r = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ท่มี คี วามสัมพันธ์มากที่สุด คือ ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนด้านการพัฒนาแผนการ
สอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง (r = .72**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และคู่ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ กับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ค่อนข้างต่ำ (r = .25**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ ผู้บริหารมีภาวะการณ์เป็นผู้นำสูง สามารถชักจูงให้ครูผู้สอนเล็งเห็นความสำคัญ
ในการปฏิบัตงิ าน พัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ บุคลากรในสถานศึกษาและครูผู้สอนมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิ บั ต ิ ง าน ได้ รั บการสนั บสนุ น ทรัพ ยากรในการปฏิ บัต ิ ง านจากผู ้ บริห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อสารและการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในทางบวก มีความสามัคคีในหมู่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ให้เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนต่อผู้เรียนและเป็นการ
พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย ยุทธภพ ศรีกงพาน
(2563) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงอยู่ 2 ด้าน คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานด้านความรู้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพ และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานด้านการปฏิบัตงิ าน สอดคล้อง
กับแนวคิด เรซิล และสแวนสัน (Razil, T.A. and Swanson, A.D., 1998, p. 34) กล่าวว่า ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นผู้
จูงในให้บุคคลปฏิบัตงิ านเกินความคาดหวังตามปกติ มุ่งไปที่ภารกิจงานด้วยความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตนเอง มุ่งการบรรลุ
ความต้องการในระดับสูง และทำให้พวกเขามีความมั่นใจ ในการที่จะใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในภารกิจ
นัน้ ๆ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
1.1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้เสียสละ ต้องเห็นประโยชน์ของ
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน
1.1.2 ด้ า นการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษาต้องโน้มน้าว ชั กจู ง ชี ้ ใ ห้ บุ ค ลากรทุ กคนใน
สถานศึกษาเห็นถึงการมีเจตคติที่ดตี ่อองค์การอันจะมีผลต่ออนาคตของสถานศึกษา
1.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของ
สถานศึกษาที่ทุกคนควรให้ความรักและให้ความผูกพัน
1.1.4 ด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง เข้าอกเข้าใจและคำนึกถึงความรู้สึก
ของบุคลากรในสถานศึกษาแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความต้องการและปัญหาของบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อหาทางแก้ไข
1.2 ด้านการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน
1.2.1 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอครูต้องเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภาย ในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาพัฒนาตนเอง
และสถานศึกษา
1.2.2 ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนครูต้องวางแผนจัด
กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและกระตุน้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่
1.2.3 ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ครูต้องจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพิ่มเติม
ตามความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียนระหว่างบุคคล
1.2.4 ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ครูตรวจสอบ แก้ไขหมั่นปรับปรุง
แผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทันต่อยุคสมัยอยู่เสมอ
1.2.5 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ครูออกแบบสื่อการเรียนการสอน
และเลือกใช้สื่อที่มีความเหมาะสมในการเรียนการสอนกับผู้เรียนมากที่สุด
1.2.6 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลที่เกิดแก่ผู้เรียน ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ ย
ตนเองจากการลงมือและปฏิบัตจิ ริงและครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น ๆ
อย่างลึกซึ้ง โดยสามารถให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
1.2.7 ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนสามารถใช้เทคนิค
วิธีการต่างๆ ที่คำนึงถึงความสนใจและความต้องการเป็นรายบุคคล โดยครูผู้สอนต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนา
คุณภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากให้ข้นึ
1.2.8 ด้านการปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ผู้เรียน ครูต้องมีความรักแสดงความเมตตาดูแล เอาใจใส่ต่อ
ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียม
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1.2.9 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ครูผู้สอนทุกคนต้องเกิดความเชื่อมั่น ทักษะ
ความรู้ ความสามารถของครูท่านอื่น ๆ และรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอนท่านอื่นเช่นกัน
1.2.10 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
1.2.11 ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ครูทุกท่านต้องหมั่นติดตามข้อมูล ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ
1.2.12 ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ครูต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองและฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานกับการมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านอื่นๆของครูผู้สอน
2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน
2.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ป รึกษา ดร. ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ที่ได้
กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้ง
นี้ดว้ ยดี ตลอดมา
ขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกท่านทีท่ ี่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งปวง คอยให้คำแนะนำและให้
ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้สถิติรวมไปถึงกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบ ถาม
ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบริหารการศึกษา ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจ จนทำให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี
ท้ายนี้ผู้ศึกษาขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก อันเป็น
ที่พึ่งให้ผู้ศึกษามีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้ศึกษา ตลอดจน
ผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษา จนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี
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สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36
The Conditions of Building and Environment Management of Basic Education
Schools in The Secondary Educational Service Area Office 36
ปรารถนา ศิริกัน1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Prathana Sirikan1* and Thararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า ฝ่ายอาคารสถานที่และข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
มัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 335 คน ได้มาโดยใช้เกณฑ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan ,1970) และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา
ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีดัชนีความสอดคล้องในความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ของแบบสอบถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .916 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย Mean และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบค่า
F–test (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า (1) สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 อยู่ในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การบริหารงาน , อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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Abstract
This purpose of this research was to study and compare the condition of building management and
environment of basic educational institutions under The Secondary Education Service Area Office 36. The sample
group were consisted of the school administrators, head of the School Facilities Department and teachers. Were
obtained by using the sample size criterion according to the Krejcie and Morgan, 1970 and stratified sampling according
to the size of an educational. The data collecting instrument was a questionnaire on the rating scale of
5 levels and Index of Item – Objective Congruence of all questionnaires between 0.67-1.00 and confidence value of
.916. The data was analyzed by means and standard deviation. (Standard Deviation). The statistics used were the Ftest (One-Way ANOVA).
The results of the study found that (1) the condition of the building administration and environment of the
basic educational institutions. In total, 5 areas were in the high level. (2) The comparison of the administrative condition
of the building, site and environment of the basic educational institutions under the Secondary Education Area Office
36 classified by school size. In terms of utilization of buildings and the environment. Maintenance of buildings and the
environment and supervision of buildings and the environment which is statistically significant difference at the .05
Keywords: Management, Building and Environment

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายของการศึกษาโดยเน้นการพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่ อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนีผ้ ู้สอนและผู้เรียน
กระทรวงศึกษาได้กำหนดนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในปี พ.ศ. 2550 โดยกำหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 แนวทาง คือ การปฏิรูป
โรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนและ
การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในการปฏิ รูปโรงเรียนและสถานศึกษานั้ น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
กระบวนการแนวทางและวิธีการในการพัฒนาสถานศึกษาและจัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาถึงนโยบายของรัฐที่ต้องการให้การศึกษาแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ที่สำคัญคือต้องการให้การศึกษา
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงอุด มศึกษามีการปฏิรูปการศึกษาให้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การจัดการเรียนการสอนจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่ างบุคคล
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เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้เรียนเป็นกระบวนการที่น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
การบริหารงานสถานศึกษาโดยปกติจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป ทั้งนีเ้ องในส่วนของการบริหารงานอาคารสถานที่ ถือ
เป็นงานด้านบริหารงานทั่วไปเป็นการบริหารงานที่ให้ความสะดวกแก่การดำเนินงานหลักของโรงเรียน คือ งานวิชาการ
งานส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปโดยสะดวกและมี ประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมที่จะรองรับ
ความคิดและความเปลี่ยนแปลงทางการจัดการศึกษา เช่น การเพิ่มหรือลดของจำนวนนักเรียนหรือความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมและพอใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนและส่วนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ของบุคลากรให้พร้อมที่จ ะปฏิบัติงานในหน้าที่ นอกจากนี้การบริหารงานอาคารสถานที่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ คือ เป็นที่
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นสื่อการเรียน
การสอนโดยตรง เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นสื่อการเรียนที่ดีอย่างหนึ่ง เป็นที่
ประกอบกิจกรรมนอกห้องเรียนของนักเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนเป็นที่ประกอบกิจกรรม
การดำเนินงานบริหารโรงเรียนทุกงานมีส่วนในการกล่อมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีส่วน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เมื่ออาคารสถานที่มี
ประโยชน์ดังกล่าวมาแล้วจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านนี้ให้มากพอสมควรแก่ความจำเป็นของงาน
และบริหารงานด้านนี้ให้มสี ัดส่วนพอเหมาะ (ธีรพงศ์ แสนยศ, 2560)
การจัดการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ
ภายในสถานศึกษา ดังนัน้ อาคารเรียน อาคารต่าง ๆ สภาพแวดล้อม ต้นไม้ ดอกไม้ มุมนั่งพักผ่อนในจุดต่าง ๆ จะต้องมีการ
บริหารจัดการให้เอื้อต่อบุคลากร และผู้เรียน เพื่อให้เป้าหมายของโรงเรียนบรรลุผลที่กำหนดไว้ (พิมประพา ศรีสมโภชน์,
2557) สอดคล้องกับธีรพล ทาใหม่ (2556) ได้กล่าวถึงอาคารสถานที่ว่าอาคารสถานที่นั้นล่วงเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมแก่บุคคลทั่วไป เป็นสถานที่หล่อหลอมให้บุคคลเป็น ด้วยเหตุนี้เองผู้บริหารสถานศึ กษาจึงต้องจัดบรรยากาศใน
โรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่มีชีวิตชีวา วัสดุต่าง ๆ ของอาคารต้องได้รับการดูแลให้แข็งแรงและพร้อมแก่การใช้งาน
ดังนัน้ จากการศึกษาข้อมูลจะเห็นได้ว่า งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นอย่างมากและเพือ่ การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องเอาใจใส่ ดูแล บริหารจัดการให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาวิจัยนี้จะช่วยเห็นประสิทธิภาพการ
ทำงานโดยกว้างของสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและเนื่องจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีนักเรียน
ทั้งหมดจำนวน 30,793 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563) จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย มีจำนวนนักเรียนมาก อีกทัง้ สถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพพืน้ ที่ที่แตกต่างกัน มีขนาด
สถานศึกษาที่ต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งย่อมมีแนวทางการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนผี้ ู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานอาคาร
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สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เรียนอย่างมีความสุขเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่วางไว้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัย จึงได้ศึกษาแนวคิดทางวิชาการที่มคี วามสอดคล้องกับการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจากนักวิชาการหลายท่านและได้สังเคราะห์เนื้อหา สรุปขอบเขตเนื้อหาได้ 5 ด้าน จึงนำมา
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ขนาดของสถานศึกษา
-สถานศึกษาขนาดเล็ก
-สถานศึกษาขนาดกลาง
-สถานศึกษาขนาดใหญ่
-สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36
5 ด้าน
1. ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
4. ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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สมมุตฐิ าน
ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกันมีสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และข้าราชการครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 2,669 คน จึงได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan ,1970) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามขนาดของ
สถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้จำนวน 335 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 โดยแบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check-List) จำนวน 5 ข้อ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ทั้งหมด 5 ด้าน จำนวน 35 ข้อ
1. ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 10 ข้อ
2. ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 6 ข้อ
3. ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 6 ข้อ
4. ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 6 ข้อ
5. ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 7 ข้อ
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยและระดับ 1 หมายถึง มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามวิธีการของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 มีขั้นตอนดังนี้ คือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เพื่อนำมาเป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือ จากนั้นกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม
และศึกษาการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ศึกษาทฤษฎี หลักการในการทำนิยามศัพท์เฉพาะ และ
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นำมาเป็นแนวทางในการสร้างข้อคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขเนื้อหา
และภาษาที่ใช้ ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถาม เมื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษาและความ
เหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถาม นำผลการประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา (IOC) ซึ่งผลการคำนวณปรากฏว่ามีดัชนีความสอดคล้องในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
(IOC) ของแบบสอบถาม อยู่ที่ระดับ 0.67-1.00 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ไปทดลองใช้
(Try-out) กับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
จำนวน 30 คน จากนั ้ นนำแบบสอบถามมาหาค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ห าค่า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .916 และดำเนินการจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไป
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จากนั้นนำหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยื่นต่อผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดเตรียมแบบสอบถามและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามและตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้และนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิตแิ ละรายงานผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบร้อย ในการกรอกข้อมูล
แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดช่วงคะแนน
และแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ มาตรฐานบุญชม ศรีสะอาด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนที่คำนวณได้
3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบค่า (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe’s Method
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
(Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ มีเพศชายจำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 61.20 และเพศหญิง
จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ระหว่าง
อายุ 41-50 ปี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ
32.20 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จำนวน 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.40 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดอยู่
ระหว่างอายุ ต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามวุฒิการศึก ษา มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 การศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.40 และการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม
ตำแหน่ง มีผู้ตอบแบบสอบถามตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายอาคารสถานที่ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 และตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ
75.50 และผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามขนาดสถานศึกษา มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 50.10 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 24 คน คิ ดเป็นร้อยละ 7.20 และ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็ นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า ฝ่ายอาคารสถานที่และ
ข้าราชการครู เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 โดยใช้ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean: X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) สรุปได้ดังแผนภูมนิ ้ี
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สภาพ การ บ ริหาร งาน อ าคาร สถาน ที่ แ ละสิ่ ง แ วด ล้ อ มข อ งสถาน ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ า น
สั ง กั ด สํา นั ก งาน เ ข ตพื้ น ที่ มั ธ ย มศึ ก ษ า เ ข ต 3 6

4.19

4.32

ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

4.31

4.36

4.34

ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ภาพ 1 แสดงสภาพการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึ กษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบค่า (F-test) วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe’s Method พบว่า การ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั ดสำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการบำรุงรักษา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ จึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ที่แตกต่างกันโดยวิธีการของ
Scheffe’s Method และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า คู่แรกที่มีความแตกต่างเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการใช้ประโยชน์อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม คือ สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ คู่ที่สอง คือ สถา นศึกษา
ขนาดกลางมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และคู่สุดท้าย คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อไป คือ ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมพบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึ กษาขนาดใหญ่ คู่ที่สอง คือ สถานศึกษาขนาดกลางมี
ความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และคู่สุดท้าย คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาด
-Proceedings-

891
ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อไป คือ ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมพบว่า
สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึกษากลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสุดท้ายด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่าง
กับสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ และคู่สุดท้าย คือ สถานศึกษาขนาดกลางมีความแตกต่างกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 36 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระดับมาก และ
ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการประเมินผล
การใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระดับมากตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพการบริห ารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) พบว่า สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการบำรุงรักษาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ของสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ที่แตกต่างกันโดยวิธีการของ Scheffe’s Method
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
2.1 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งเกี ่ ย วกั บสภาพการบริ ห ารงานอาคารสถานที ่ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำแนกตามขนาดสถานศึกษา เป็นรายคู่พบว่า คู่แรกที่มคี วามแตกต่างด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
คือ สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ คู่ที่สอง คือ สถานศึกษาขนาดกลางมีความแตกต่าง
กับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และคู่สุดท้าย คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่มคี วามแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างเกี ่ย วกับสภาพการบริ ห ารงานอาคารสถานที ่ แ ละสิ ่ งแวดล้ อ มของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำแนกตามขนาดสถานศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของคู่ที่มีความแตกต่าง
คือ สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึกษากลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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2.3 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งเกี ่ ย วกั บสภาพการบริ ห ารงานอาคารสถานที ่ และสิ ่ ง แวดล้ อ มของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำแนกตามขนาดสถานศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คู่แรกที่มีความ
แตกต่าง คือ สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ และคู่
สุดท้าย คือ สถานศึกษาขนาดกลางมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
อธิปรายผล
การศึกษาสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ตามวัตถุประสงค์อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสกุณา บุญธรรม (2551) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริ หารงานอาคารสถานที่แ ละสิ ่งแวดล้ อ ม
ในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ อุ่นนันกาศ (2556) ได้ศึกษาสภาพ
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
สุดท้ายสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ บุญเชิด (2556) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:ศึกษาเฉพาะโรงเรียนจิตรลดา สายสามัญ พบว่าสภาพการบริห ารงานอาคารสถานที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: ศึกษาเฉพาะโรงเรียนจิตรลดา สายสามัญโดยภาพรวมและรายด้านมีสภาพการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก
2. จากผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ด้านการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่
และสิ ่ ง แวดล้ อม ด้ า นการบำรุง รักษาอาคารสถานที ่ และสิ่ งแวดล้อ ม และด้ า นการควบคุม ดู แลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
โดยพิ จ ารณารายด้ า นได้ ด ั งนี ้ คือ ด้ า นการใช้ ประโยชน์ อาคารสถานที ่ และสิ ่ งแวดล้ อ ม จำแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลางมีความ
แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สองด้าน
การบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จำแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่าง
กับสถานศึกษากลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ และสุดท้ายด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จำแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดกลางมีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ สอดคล้องกับ
เฉลิมศักดิ์ สำลี (2550) โดยความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีความคิดเห็น
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ต่อสภาพปัญหาการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมว่า มีความแตกต่างและด้านที่พบความแตกต่างด้านแรก คือ
ด้านการวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง
ด้านที่พบความแตกต่างด้านที่สอง คือ ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มกี ารจัดทำป้ายนิเทศ แจ้งวิธีการใช้อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สิ่งแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้ถูกต้องและทั่วถึง เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
ได้ใช้อาคารสถานที่อย่างเหมาะสม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการสำรวจทรัพย์สิน และประเมินอายุการใช้งานอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สิ่งแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยควรให้ มีการ
ตกแต่งอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่ งแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้สวยงามเสมอ เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สิ่งแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและชุมชนเกิดความรักความหวง
แหนและเกิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งแวดล้อม
และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ โดยให้ชุมชน สมาคมศิษย์เก่า หรือองค์กรภายนอกได้มสี ่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานอาคารสถานที ่ แ ละสิ ่ งแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมเรื่องอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
4. ควรมีการศึกษาวิจัยความต้องการจำเป็นในการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
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5. ควรมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ Focus Group

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจากดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทำให้การวิจัยครั้งนีเ้ สร็จสิ้นสมบูรณ์
ยิ่งกว่านั้นขอขอบพระคุณดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางชนานันท์ อุ่น
เป็ ง รองผู ้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาฝ่ า ยบริ ห ารทั ่ ว ไป โรงเรี ย นสามั ค คี ว ิ ทยาคม และนายคมน์ ส ิ ทธิ ์ กั น ทาสุ ว รรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำ
วิจัยครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยครั้งนีจ้ ะเกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The relationship between school principal’s academic leadership and internal
quality assurance operation of school in Mae Suai District under the office of
Chiang Rai Primary Education Service Area 2
พลอยณิชชา เศรษฐปิตวิ งศ์1* และ น้ำฝน กันมา2
Ploynichcha Settapithiwong1*and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
2) เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 260 คน กำหนดสัดส่วนตามขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูปของ
เครจซี่มอร์แกน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรง ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1)ภาวะผู ้ น ำทางวิ ชาการของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา อำเภอแม่ ส รวย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
2)การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
3)ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา อำเภอแม่ ส รวย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the level of the school principal’s academic leadership in Mae
Suai District under the office of Chiang Rai Primary Education Service Area 2, 2) to study the level of the internal
quality assurance operation of school in Mae Suai District under the office of Chiang Rai Primary Education Service
Area 2 and 3) to study the relationship between school principal’s academic leadership and internal quality assurance
operation of school in Mae Suai District under the office of Chiang Rai Primary Education Service Area 2. The 260
samples were selected by using finished table (programmed table of Krejcie and Morgan) to find the Stratified Random
Sampling .The tools used in this research are 5 level of questionnaire. The index of conformance is 1.00, and the
confidence is 0.87. The statistic of data analysis consists of frequency distribution, percentage, average (mean),
standard deviation and Pearson's coefficient analysis.
The results of research finds that
1) the school principal’s academic leadership in Mae Suai District under the office of Chiang Rai Primary
Education Service Area 2 is at the highest level.
2) the internal quality assurance operation in school in Mae Suai District under the office of Chiang Rai
Primary Education Service Area 2 is at the highest level.
3) the positive relationship between school principal’s academic leadership and internal quality assurance
operation of school in Mae Suai District under the office of Chiang Rai Primary Education Service Area 2 is at .01
Keywords: academic leadership, quality assurance in school
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บทนำ
การพั ฒ นาประเทศไทยในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อยู ่ ใ นห้ ว งเวลาของการปฏิ รู ปประเทศเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานหลายด้ า นที ่ ส ั ่ ง สมมานานท่ า มกลางสถานการณ์ โ ลก
ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงรวดเร็ ว และเชื ่ อ มโยงกั น ใกล้ ช ิ ด มากขึ ้ น สั ง คมโลกจะมี ค วามเชื ่ อ มโยงใกล้ ช ิ ด กั น มากขึ ้ น เป็ น
สภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและ
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน
อาทิ คุ ณ ภาพคนไทยยั ง ต่ ำ แรงงานส่ ว นใหญ่ ม ี ป ั ญ หาทั ้ ง ในเรื ่ อ งองค์ ค วามรู ้ ทั ก ษะ และทั ศ นคติ
สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา นับเป็นจังหวะเวลา
ที ่ ท้ า ทายอย่ า งมากที ่ ประเทศไทยต้ อ งปรั บตั ว ขนานใหญ่ โ ดยจะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย
และพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 6)
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 1 บท
ทั่วไป ในมาตรา 6 กล่าวถึงการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่ อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และมาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 1) มีเอกภาพด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษา ซึ่งได้กำหนดไว้ใน หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งโดยหลักการ
สากลถือว่า การประกันคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษา (สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), 2546, หน้า 8) ซึ่งในหมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน คุณ ภาพภายนอก และมาตรา 48 กำหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถอื ว่า การประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึ กษา
ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
นับตัง้ แต่การประเมินครัง้ สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2545, หน้า 17-18)
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จากความสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2545 ที ่ ม ี ค วามเชื ่ อ มโยงกั น
ในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ น ี ้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ อ อกกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาย
ในของสถานศึ ก ษาด้ วยการมี ส่ ว นร่ ว มกั บหน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ย วข้ อ งโดยมี การดำเนิ น งาน 8 ประการ โดยเริ ่ ม ต้ น ตั้งแต่
1) กำหนดมาตรฐานของสถานศึ กษา 2) จั ด ทำแผนพัฒ นาการจั ดการศึ กษาที ่ มุ ่ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา
6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทำรายงานประจำปีเสนอบุค คลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8) มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน, 2554, หน้า 6) โดยยึดกระบวนการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การประมินคุณภาพภายใน 2) การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3)การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องดำเนินการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและยึดหลักการ 3 ประการ คือ 1) การกระจายอำนาจ 2) การเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน ( Participation) 3) การแสดงภาระรับผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ ( Accountability) และเพื่อการ
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาว่า สามารถนำพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้กำหนดร่วมกันไว้
จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น สถานศึกษาจึงมี
บทบาทสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ได้ คุณภาพและมาตรฐาน
ตามที ่ ก ำหนดนั ้ น จึ ง เป็ น งานที ่ ส ำคั ญ ของผู ้ บ ริ ห ารที ่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ห ลั ก การในการบริ ห ารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำ โดยใช้กระบวนการที่มี
อิทธิพลในการจูงใจ และปฏิสัมพันธ์ให้ทุกคนใน (สัมมา รธนิธย์, 2556, หน้า 14) สถานศึกษาที่มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่ดี
ย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพ วีรยุทธ์ ชาตะกาญจน์ (2551, หน้า 59) ได้กล่าวถึงสถานศึกษาที่จะประสบความสำเร็จมักจะมี
ผู้บริหารที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) เป็น
ผู้นำ (Leader) เป็นผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นผู้นำนวัตกรรม (Innovation) เข้ามาสู่สถานศึกษาและเป็นผู้ผลักดัน
การปฏิรูปการศึกษาให้กา้ วหน้า โดยเฉพาะในส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจะต้องมีภาวะผู้นำ
และมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนให้มากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการ ในการแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักในจุด มุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นภารกิ จหลักของสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ (ขวัญใจ ขุนทำนาย , 2553, หน้า 7) ซึ่งผู้บริหารงานวิชาการต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ต้องเพิ่มความตระหนักและการมีภาวะผู้นำทางวิชาการ จะทำให้คุณภาพการศึกษา
บรรลุความจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริ หารต้องเรียนรู้และทำความเข้า ใจเกี่ยวกับด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศและประเมินการสอนของ
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ครู การติดตามประเมินผลผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ
การพั ฒ นาวิ ชาชี พครู โดยเฉพาะการพั ฒ นาด้า นการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการศึกษา
จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นข้อมูลสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาปฐมวัยที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพรอบสาม
จำนวน 4 แห่ง จากข้อมูลแล้วพบว่า เป็นสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ได้รับการรองรับ จำนวน 36 แห่ง จากข้อมูล
แล้วพบว่า เป็นสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จำนวน 18
แห่งและเมื่อวิเคราะห์พบว่า สาเหตุของการไม่ได้รับการรองรับ เนื่องจากไม่ผ่าน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2559, หน้า 26)
ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอำเภอแม่สรวย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการบริหารงานด้านวิชาการ นำไปสู่การ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.
เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3.
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่
สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ดในการวิ้บจริัยหาร
ภาวะผูกรอบแนวคิ
้นำทางวิชาการของผู
สถานศึกษา 7 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของสถานศึกษา
2. ด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
การบริหารจัดการหลักสูตร
3. ด้านการนิเทศและประเมินการสอน
ของครู
4. ด้านการติดตามประเมินผลผูเ้ รียน
5. ด้านการจัดการเรียนรู้
6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ
7. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 8 ประการ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย
1. การกำหนดมาตรฐานนการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
6. การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทำรายงานประจำปีท่เี ป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยได้
ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
อำเภอแม่ส รวย สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที ่การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 2 จำนวน 51 สถานศึกษา จำนวน
744 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 51 คน ครูผู้สอน จำนวน 502 คน บุค ลากรทางการศึกษา จำนวน 191 คน รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 744 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970, pp. 608–609) เทียบขนาดของประชากรที่ 800 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 260 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แล้วนำมากำหนดสัดส่วน ตามขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละสถานศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check
List) จำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารของสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 จำนวน 40 ข้ อ ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ธ (Likert)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง 8 ด้าน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลัก เกณฑ์
และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 จำนวน 40 ข้ อ เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ธ (Likert)
3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากั บ
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
3.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างเครื่องมือ โดยยึดกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมความสัมพันธ์
ระหว่ า งภาวะผู ้ น ำทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การดำเนิ น งานปร ะกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนำเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องด้าน เนื้อหา โครงสร้างและภาษา ให้ได้ข้อคำถามที่ครอบคลุมแล้ว
นำมาปรับปรุงแก้ไข
3.4 นำแบบสอบถามที่ได้รับคำแนะนำแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคำนวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อ
คำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปไว้ใช้โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและเนื้อหาทุกข้อ
มีค่า เท่ากับ 1.00
3.5 ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 30 คน แล้วนำมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และจัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากวิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาเขตเชียงราย) ในการทำ
หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยนำส่งที่งานสารบรรณในแต่ละสถานศึกษา
4.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ โดยการนำส่งด้วยตัวเอง ให้กับงานสาร
บรรณของ สถานศึ ก ษา อำเภอแม่ ส รวย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 และ
เก็ บข้ อ มู ลแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ google form โดยนั ดหมายกำหนดการเก็ บรวบรวมใช้ ร ะยะเวลา 15-20 วั น
ผู้ตอบแบบสอบถามนำส่งแบบสอบถามที่งานสารบรรณในสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ และในสถานศึกษาที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่
4.3 ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองที่งานสารบรรณในแต่ละสถานศึกษา
หลังจากระยะเวลาผ่านไป 15-20 วัน ซึ่งสามารถเก็บแบบสอบถามมาได้ทั้งหมด จำนวน 260 ฉบับ มีความสมบูรณ์
จำนวน 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารของสถานศึกษา และระดับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับกา
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิท ธ์สหสัมพันธ์ (Rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient) และแปล
ความหมายของคะแนน การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
n=260
การแปล
ลำดับ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
ความหมาย
ที่
X̅ S.D.
1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
4.52 0.37
มากที่สุด
4
และเป้าหมายของสถานศึกษา
2 ด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
4.54 0.37
มากที่สุด
3
การบริหารจัดการหลักสูตร
3 ด้านการนิเทศและประเมินผลการสอนของครู
4.55 0.35
มากที่สุด
1
4 ด้านการติดตามประเมินผลผู้เรียน
4.52 0.40
มากที่สุด
5
5 ด้านการจัดการเรียนรู้
4.54 0.34
มากที่สุด
2
6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
4.55 0.35
มากที่สุด
1
ทางวิชาการ
7 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
4.51 0.35
มากที่สุด
6
รวมเฉลี่ย
4.53 0.27
มากที่สุด
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =
4.53, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการนิเทศและประเมินผลการสอนของครู (X̅
= 4.55, S.D. = 0.35) และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ และที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู (X̅ = 4.51, S.D. = 0.37)
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2. ผลการศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดอำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
n=260
การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การแปล
ลำดับ
ภายในสถานศึกษา
ความหมาย
ที่
X̅ S.D.
1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.56 0.35
มากที่สุด
2
2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 4.56 0.37
มากที่สุด
3
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4.57 0.34
มากที่สุด
1
4 การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.56 0.38
มากที่สุด
4
5 การจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.53 0.36
มากที่สุด
8
6 การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานของ
4.54 0.37
มากที่สุด
6
สถานศึกษา
7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
4.54 0.36
มากที่สุด
5
8 การจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.53 0.34
มากที่สุด
7
รวมเฉลี่ย
4.52 0.31
มากที่สุด
จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดอำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.52,
S.D. = 0.31) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มากที่สุด คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (X̅ = 4.57, S.D. = 0.34) และ
ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (X̅ = 4.53, S.D. = 0.36)

-Proceedings-

906

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ภาวะผู้นำทาง
วิชาการ (X)

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Y)
Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Ytot

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Xtot

.40**
.49**
.34**
.46**
.45**
.36**
.37**
.54**

.46**
.39**
.36**
.44**
.47**
.48**
.40**
.56**

.38**
.45**
.37**
.42**
.46**
.36**
.44**
.54**

.42**
.51**
.45**
.41**
.49**
.41**
.37**
.58**

.43**
.39**
.44**
.37**
.39**
.45**
.49**
.55**

.34**
.36**
.39**
.32**
.38**
.36**
.41**
.48**

.36**
.43**
.38**
.34**
.38**
.50**
.35**
.52**

.42**
.40**
.36**
.44**
.42**
.48**
.39**
.55**

.56**
.60**
.54**
.56**
.60**
.60**
.56**
.76**

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = .76)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเรียงลำดับ
ด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางเท่ากัน 3 ด้าน คือ ด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการหลักสูตร
(X2) (r = .60) ด้านการจัดการเรียนรู้ (X5) (r = .60) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทาง
วิชาการ (X6) (r = .60) รองลงมา คือ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา (X1) (r = .56) ด้าน
การติดตามประเมินผลผู้เรียน (X4) (r = .56) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู (X7) (r = .56) และด้านการนิเทศและประเมินการ
สอนของครู (X3) (r = .54) ตามลำดับ

-Proceedings-

907

สรุปและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้ นำทางวิ ชาการของผู้ บริห ารสถานศึก ษา อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากที่ส ุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ า น
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการนิเทศและประเมินผลการสอนของครู และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารจัดให้มีระบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานในการนิเทศ ส่งเสริมการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น ๆ และสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ครูมคี วามรู้ความเข้าใจ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
บุคลากรด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ มีการดูแล ติดตาม ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนของครูอย่างใกล้ชิดนำข้อมูลจากการนิ เทศไปใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ
ผู้บริหารมีการสนับสนุนกิจกรรมภายในสถานศึกษาที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและทันสมัย เสริมแรงทางบวกครูและผู้เรียน ให้ความ
ร่วมมือและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีการควบคุมเวลา และบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของแต่ละวิชาได้อย่างเหมาะสมใช้เทคนิคการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร และมี
เทคนิคการบริหารงานแบบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททิยา ชื่นวิเศษ (2561) ได้
ศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างภาวะผู ้นำทางวิ ชาการของผู้ บริห ารสถานศึก ษากั บผลการดำเนินการนิ เทศภายในของ
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาพบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านวัด
ประเมินผลและวิจัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ ปวันรัตน์ โพธิ์จันทร์
(2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึก ษากับ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของครู ส ั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ ร ี ร ั ม ย์ เขต 3 พบว่ า
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา ด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล และด้ า นการกำหนดภารกิ จ ของโรงเ รี ย น
โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 89.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์เท่ากับ 10.15623
2. ผลการศึ ก ษาระดั บ การดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด อำเภอแม่ ส รวย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ พิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรีย งลำดั บค่า เฉลี่ ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่ส ุด คือ การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ทั ้ ง นี ้ เนื่ อ งจากสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด โครงสร้ า งบริ ห ารงานภายในสถานศึ ก ษาที ่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ ของ
สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รั บผิด ชอบในการจัด ระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ ครอบคลุมเป็น ปัจจุบัน สะดวก
ต่ อ การเข้ า ถึ ง และให้ บ ริ ก าร นำสารสนเทศไปใช้ ใ นการวางแผน ปรั บ ปรุ ง จั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาการเรี ย นรู ้
การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศไปใช้ด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีระบบสารสนเทศเพื่อ
งานประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ กฎกระทรวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้เป็นกระบวนการ 8 ประการ ข้อที่ 3 การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยดำเนินการจัดระบบบริหาร
สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการจัดระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการ
นำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา มีความถูกต้องและได้ขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบัน (ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (2553) เล่ม 127 ตอนที่ 23ก. หน้า 22-27)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
อำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก ภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีการการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา มีการ
ร่วมกันกำหนดนโยบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการหลักสูตร มีการนิเทศและประเมินการสอนของครู
มีการส่งเสริมกำกับดูแลให้ครูการติดตามประเมินผลผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนา
แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ทางวิ ชาการ และมี ก ารกำหนดนโยบาย เป้ า หมายในการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทรารัตน์ ศรีเจริญ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รองลงมา คือ การติดตามความก้าวหน้ากับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการ
กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกับการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งทั้ง 3 คู่มคี วามสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จ ั ย ฉบั บ ฉบั บ นี ้ สำเร็ จ ลุ ล ่ ว งด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าของอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.น้ำฝน กันมา ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการ
วิจัยครั้งนีด้ ้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าที่ร้อยเอก เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี และ นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในกา รตรวจสอบความถูกต้อง ทั้ง
ทางด้านภาษา เนือ้ หา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำ แก้ไขให้สมบูรณ์และสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษาที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจัดส่งคืน
ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลั งใจ จนทำให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวที่สนับสนุน และคอยให้กำลังใจทุกเวลาที่เหนื่อยล้า ให้ความ
ช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ท้ายนีผ้ ู้ศึกษาขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก อัน
เป็นที่พึ่งให้ผู้ศึกษามีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้ศึกษา
ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนสามารถทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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สภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Preparation conditions using competenct-based curriculum in teaching
management of educational in mae chan district under Chiang rai primary
educational service area office 3
พัชราภรณ์ หายโศรก1* และ น้ำฝน กันมา2
Patcharaporn Haisok1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาสภาพการเตรี ย มความพร้ อ ม การใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งและ
ขนาดของสถานศึกษา ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับจำนวน 53 ข้อ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่ า ที (t-test) และการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way ANOVA) และทดสอบรายคู ่ ด ้ ว ยวิ ธี ข องเชฟเฟ่
(Scheffe’s test)
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า 1) สภาพการเตรี ย มความพร้ อ ม การใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในการจั ด การเรี ย น
การสอนของสถานศึ ก ษาเขตอำเภอแม่ จ ั น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามภารกิจ พบว่า ภารกิจที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา
รองลงมา คือ ภารกิ จ ที ่ 1 การเตรี ย มความพร้ อ ม ภารกิ จ ที ่ 5 การนิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ภารกิ จ ที ่ 6
การสรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และภารกิจที่ 6 การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร
ตามลำดั บ ส่ ว นภารกิ จ ที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย ต่ ำ ที ่ ส ุ ด คื อ ภารกิ จ ที ่ 4 การดำเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต ร (การใช้ ห ลั ก สู ต ร)
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author: Patcharaporn.Haisok@gmail.com
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2) ผลการศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร (การใช้หลักสูตร) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ยกเว้นภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่ 3 การวางแผนดำเนินการ
ใช้หลักสูตร ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน และภารกิจที่ 7 การ
ปรับปรุงพัฒนาไม่แ ตกต่ างกัน และจำแนกตามขนาดของสถานศึก ษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึก ษาและครูผู ้ส อนใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนใน
ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ยกเว้นภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่ 3 การวางแผน
ดำเนินการใช้หลักสูตร ภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร (การใช้หลักสูต ร) และภารกิจที่ 6 การสรุปผลการ
ดำเนินงานไม่แตกต่างกัน เมื่อทำการศึกษาความแตกต่างรายคู่ของสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ในภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 5 การนิเทศ
กำกับ ติดตาม และภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: สภาพการเตรียมความพร้อม, หลักสูตรฐานสมรรถนะ

Abstract
This research it is intended to study the condition of preparation. Using performance base courses in the
teaching and learning of Mae Chan District School, under the Office of Chiang Rai Primary Education District 3, and to
compare the conditions of preparation. Using performance-based courses the teaching of mae chan district schools
under the Chiang Rai Primary Education District Office 3 is classified by the location and size of the school. Study from
samples Use a random, layered sampling method (The tools used in the research were questionnaires, a scale of 5
levels, 53 statistics used to analyze data, including percentage, average, standard deviation. One-way ANOVA and
Scheffe's Test
The results showed that 1) preparatory conditions Using performance-based courses to manage classes
Teaching of Mae Chan District School under Chiang Rai Primary Education District Office 3 The picture in the picture
is very level. According to the mission, the highest average mission is mission 7, improvement development, second
to mission 1, preparation. Mission 5: Inservice, Supervision, Monitoring, Evaluation Task 6: Performance summary, task
2, school curriculum preparation, and mission 6. The lowest average missions are task 4, course management
operations (course usage). Results of preparatory conditions study the use of the Competency Base Curriculum for
teaching and learning of Mae Chan District Schools under the Chiang Rai Primary Education District Office 3 classified
by position found that school administrators and teachers were prepared. Using performance-based courses the
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teaching of the school in mission 4, the implementation of the course management (the use of the curriculum) varies
statistically significantly at 0.05, except for mission 1 preparation. Mission 2: Establishing school curriculum, mission 3,
planning, implementing the curriculum Mission 5: Inservice, Supervision, Monitoring, Evaluation Mission 6 the
improvements were not different and classified according to the size of the school, found that school administrators
and teachers in schools of different sizes. There are conditions of preparation. Using performance-based courses to
provide teaching and learning in Mission 1 Preparation Mission 5 Inservice, Directing, Monitoring, Evaluation, and
Mission 7: Improving development is statistically significant at 0.05, except for mission 2, school curriculum preparation,
mission 3, curriculum planning. Task 4: Course management operations (course usage) and mission 6 Performance
summary are no different. When studying the double differences of preparatory conditions the use of the Competency
Base Curriculum for teaching and learning of Mae Chan District Schools under the Chiang Rai Primary Education District
Office 3 is classified by the size of the school. Mission 5, inservice, directing, tracking, and mission 7, improvements
developed statistically insignificantly at 0.05
Keywords: Preparation conditions, Competenct-based curriculum

บทนำ
การจั ด การศึ ก ษาของประเทศไทยในปั จ จุ บั น ประสบปั ญ หาเรื่ อ งหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนและ
การวัดผลประเมินผลส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เล็งเห็น
ความสำคัญจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีการพิจารณาหาแนวทางดำเนินการปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุคสมัยและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา, 2562, หน้า 24) จากรายงานผลการวิจัยและ
พัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการศึกษาและการ
รับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการศึกษาดู
งานในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทำให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นแนวทางและข้อเสนอแนะจำนวนมากโดยมีประเด็น
ปัญหาสำคัญ ดังนี้
1) ด้านหลักสูตร พบว่า การที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นต้องเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดจำนวนมากนั้นทำให้เกิดปัญหาแก่ครูและ
ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่มคี วามสุขในการเรียนและเกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมา
2) ด้านการเรีย นการสอน พบว่า ครูยังจัดการเรี ยนการสอนที ่เน้ นการให้ เ นื้อ หาความรู้ เป็น หลักการสอน
ของครูยังไปไม่ถึงการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดสมรรถนะที่ต้องการผู้เรียนยังไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวติ ประจำวันได้
3) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลของโรงเรียนด้วยเครื่องมือและมาตรฐานเดียวกัน
หมดทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับโรงเรียนที่มีบริบทและปัจจัยสนับสนุนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
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ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการรายการผลงานสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ได้ ร ายงานผลการทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะสู ่ ก ารพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที ่ 21
ที่ผ่านมา พบว่า ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาการศึกษาของประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษาหลาย
อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงและไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีจำนวนนักเรียนที่
ตกหล่นจากระบบการศึกษาค่อนข้างมาก ใช้วิธีการจัดการศึกษาที่ล้าสมัย รวมถึงมีการตื่นตัวของกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยทำให้เกิดปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนเมื่อ
เทียบกับการจัดการศึกษาของประเทศชั้นนำอื่น ๆ ปัญหาของนักเรียนไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือปัญหาในเรื่องของการ
ประยุกต์ใช้เพราะระบบการศึกษาของโรงเรียนยังคงยึดติดกับวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ทำให้ผู้เรียนถูกปลูกฝังด้วยการเรียนรู้
แบบท่องจำเพื่อนำไปสอบมากกว่าที่จะเรียนรู้เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์และมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้
ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนได้เรียนรู้
มาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมได้ กล่าวคือ เด็กไทยนั้นมีสมรรถนะที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น อันเป็นเรื่องที่
เสียเปรียบอย่างมากในการแข่งขันกับนานาประเทศและจากสาเหตุดังกล่าวทำให้ทางภาครัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร
การเรียนรู้เสียใหม่โดยเปลี่ยนจุดเน้นจากที่เคยเป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา (content - based) คือ เน้นเนื้อหาวิชาและมีมาตรฐาน
และตัวชี้วัดจำนวนมากไปเป็นหลักสูตรที่เป็นฐานสมรรถนะ (competency-based) คือมุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรงยึด
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผู้เรียนจะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมเมื่อผ่านการเรียนรู้ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กำหนดให้หลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นเป็นแนวทางในการ
ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้เกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวติ (ทิศนา แขมมณี, สื่อออนไลน์)
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงการณ์การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เมื่อปรับหลักสูตรใหม่จะต้องเชื่อมโยงไปถึงการวัดและประเมินผลของนักเรียน และการจัดทดสอบ
ต่าง ๆ ของนักเรียนจะต้องมีการปรับใหม่ไปด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งจะต้องกำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับหลักสูตรใหม่ที่
สอดคล้ องกั บกระทรวงศึ กษาธิ การมี คำสั ่ งให้ ใช้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตั วชี ้ ว ั ดกลุ ่ มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เป็นไป ดังนี้ 1) ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่1 และ 4 2) ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4และ 5 และ 3) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปให้ใช้ในทุกชั้นเรียน ดังนั้นอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเตรียมความพร้อมกับการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยซึ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะที่กำลังดำเนินการปฏิรูปนี้ได้นำพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มี
คุณธรรม 3) มีงานทำ-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดีเข้ามาใช้และในปีการศึกษา 2563 ครูและสถานศึกษาจะต้องมีการ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรใหม่ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่เน้น
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สมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ทักษะและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องทำ
ความเข้าใจแนวทางของหลักสูตรใหม่น้ดี ว้ ย (เดลินิวส์, สื่อออนไลน์) อย่างไรก็ตาม จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่พบว่า ผู้เรียนที่จบตามหลักสูตรยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เรียนไม่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตหรือสถานการณ์
จริงได้ ภาครัฐจึงเห็นความสำคัญดังกล่าวเลยมีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรุงปรุง
2560) เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการทดลองใช้ในสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2561 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1, 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และในปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และจะ
เริ่มใช้ในทุกระดับชัน้ ในปีการศึกษา 2563 นี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, หน้า 15)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สถานศึกษาในเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 3 จึ ง จำเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ม ี ค วามพร้ อ มสำหรั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อภาครัฐดำเนินการประกาศให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกระดับชั้น ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจ
ที่จะศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้ หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขต
อำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถนำข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไป
ใช้ในการพัฒนา เตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพการเตรี ย มความพร้ อ ม การใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในการจั ด การเรี ย นการสอน
ของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งและ
ขนาดของสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึ ก ษาเขตอำเภอแม่ จ ั น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3
ตามแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการหลั กสูตรเพื่อการใช้หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 7-12) ประกอบด้วย 7 ภารกิจ
ตัวแปรอิสระ
ตำแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
1. ตำแหน่ง
1.1 ผู้บริหาร
1.2 ครูผู้สอน
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่

ตัวแปร
สภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามแนวทางการจัดทำหลักสูตร
สถานศึ กษาที ่ ต ้ องมี กระบวนการบริ หารจั ดการหลั กสู ตรเพื ่ อการใช้
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตร
ภารกิจที่ 3 การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร
ภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหาร (การใช้หลักสูตร)
ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน
ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา

สมมติฐานการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยจึงได้กำหนดสมมุติฐานการวิจัยดังนี้
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน การ
สอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แตกต่างกัน
2. สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาในอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยได้จากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้ในตารางกำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 p. 110 อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552,
หน้า 51) ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 234 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 40 คน ครูผู้สอนจำนวน 194 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 7 ภารกิจ มีข้อคำถามทั้งหมด 53 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของครอน
บาด ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่ น 0.85 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะสภาพการเตรียมความ
พร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 7 ภารกิจ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอความร่วมมือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดทำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานศึกษาในอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3.2 ผู ้ ว ิ จ ั ย นำหนั ง สือ จากวิ ทยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ทยาวั ย พะเยา เสนอสำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชีย งรายเขต 3 เพื่อชี้แ จงจุด ประสงค์ในการศึก ษาค้นคว้ า และขอความอนุเคราะห์ ส่ง แบบสอบไปยั ง
สถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3.3 ส่งแบบสอบถาม จำนวน 234 ฉบับ เพื่อเก็บข้อมูลไปยังผู้บริหาร และครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย โดยโดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการนัดหมายกำหนดการเก็บรวบรวมใช้ระยะเวลา 15-20 วัน
3.4 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืน ได้แบบสอบถามคืน จำนวน 234 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 นำแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ ลงรหัสให้คะแนนตามน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อบันทึกผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3.5 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมุตฐิ านของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมสำเร็จรูป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ตามลำดับขัน้ ตอนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่
(Frequencies) และร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชียงราย เขต 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย
4.3 วิเคราะห์ เปรียบเทียบสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึ ก ษาเขตอำเภอแม่ จ ั น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3
โดยจำแนกตามตำแหน่งใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent Sample) ส่วนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way ANOVA) เมื ่ อ พบความแตกต่ า งอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ข องค่ า เฉลี่ ย
ในแต่ละด้าน ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีของเชพเฟ่ (Scheffe’s test) กำหนดค่าสถิติ
ที่มีระดับนัยสำคัญที่ .05
4.4 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็น แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการเตรียมความ
พร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
1. สภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขต
อำเภอแม่ จ ั น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาตามภารกิจ พบว่า ภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา รองลงมา คือ ภารกิจที่ 1
การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน ภารกิจ
ที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร (การใช้หลักสูตร) ตามลำดับ ส่วนภารกิจ
ที่มีค่าเฉลีย่ ต่ำที่สุด คือ ภารกิจที่ 3 การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร เมื่อพิจารณารายภารกิจ สรุปได้ดังนี้
1.1 ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ สร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ รองลงมา คือ ศึกษาดู
งานจากแหล่งความรู้ สื่อ เอกสารหรือศึกษาจากโรงเรียนนำร่อง ศูนย์เครือข่าย หรือโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะพร้อมเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่อ
นำมาใช้ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ ยนประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จัดทำแบบสอบถาม เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวม
รวบข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลผู้เรียน ชุมชน และ
นำมาจัดเป็นระบบเพื่อเป็นข้อมูล ในการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.2 ภารกิ จ ที ่ 2 การจั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค สำหรับผู้เรียนในช่วงวัยหรือช่วง
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ชั้นต่าง ๆ รองลงมา คือ จัดทำคำอธิบายรายวิชา/จัดทำหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ
สมรรถนะหลักที่เหมาะสมของผู้เรียนในแต่ละช่วงชัน้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารประกอบ คู่มือหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จัดหา
เลือกใช้ และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานได้สำเร็จตามสมรรถนะที่กำหนด
กำหนดการแนะแนว นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ภายในอย่ างเป็ นระบบและต่อ เนื่อ ง กำหนดการวั ดผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ แ บบอิ ง เกณฑ์ ในการประเมินผล
ความสำเร็จของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะรับการประเมิน ประชุม วางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักการของหลักสูตรสมรรถนะ จัดทำกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในลั กษณะบูรณาการข้ามศาสตร์ จัดทำสื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องเรียน
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เอื้ออำนวยให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวคิดของตนได้โดยยึดสมรรถนะเป็นกลาง ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร
สัดส่วนเวลาเรียนของแต่ละช่วงชั้น ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.3 ภารกิจที่ 3 การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ประชุม วางแผนดำเนินการนำกรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนและสถานศึกษา ตามความพร้อมและ
บริบทของสถานศึกษาโดยใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 6 แนวทางเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่ต้องการมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด
1.4 ภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร(ใช้หลักสูตร) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ใช้กระบวนการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้หรือคำตอบ
ที่ต้องการ รองลงมา คือ จัดกิจกรรมเชิงรุกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติ ลงมือทำเพื่อให้เกิดสมรรถนะที่
ต้องการ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 10 ประการ เพื่อให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ใช้สมรรถนะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับ
บุคคลผ่านการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เพื่อรับ -แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูล ผ่านการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองและ
แก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การมีชวี ติ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา/ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและพัฒนาสร้างสรรค์สังคมโดยรวม มีการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกันตามบทบาท หน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน มีการบูรณาการเนื้อหาสาระ
ของคณิตศาสตร์กับหลาย ๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียน
พบเจอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัยเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด ประสานความคิด เสนอทางเลือกและแนวปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมาชิก ใช้และสร้างแบบจำลองเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านการตัดสินใจ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปั ญ หา
ชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุผล ใช้ทักษะอาชีพการเป็ นผู้ประกอบการในการสร้างความพร้อมสำหรับการทำงาน การ
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ประกอบอาชีพ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน มีความรู้ในการบริหารจัดการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมในการคิดเพื่อให้ได้คำตอบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการในการจัดการข้อมูลทำให้
เกิดกระบวนการคิดที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมในสถานการณ์จริง มีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการ
ทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล ตระหนักในศักยภาพของตนเอง ศรัทธาและ
เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในบทบาท หน้าที่ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ในการรับสาร ส่งสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในการ
เข้าถึง เข้าใจ สร้าง และใช้ส่อื สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
สังคมอย่างรู้ทันตนเอง รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นใจ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ใช้ทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตนในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้จักตนเองทั้ง
จุดเด่น จุดบกพร่องและนำมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายของชีวติ มีสติสัมปชัญญยะพร้อมเผชิญปัญหาและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
1.5 ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินองค์รวมของสมรรถนะ หากไม่ผ่านจะ
ได้รับการสอนซ่อมเสริมจนกระทั่งบรรลุผล รองลงมา คือ ติดตามดูความก้าวหน้า วินิจฉัย จุดเด่น จุดด้อย ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ สอบสรุป เพื่อวัดและตัดสินกระบวนการการเรียนรู้ตอนเรียนจบรายวิชา กำหนดขอบเขตในการเรียนรู้และการ
ประเมินผล บูรณาการสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน วัดความสำเร็จของผู้เรียนเป็นรายบุ คคล ใช้ศักยภาพตาม
ความสามารถ ตัดสินแบบอิงกลุ่ม ประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือและนำเครื่องมือการวัดและประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้อย่างเหมาะสม หลักเกณฑ์การวัดประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นิเทศ กำกับ
ติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.6 ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ จัดทำเอกสารหลักฐานสรุปผลการดำเนินการ รายงานผลการนิเทศ และรายงานผลการดำเนินการใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.7 ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการนำผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา/ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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2. ผลการศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ในภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร (การใช้หลักสูตร)แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ยกเว้นภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่ 3 การ
วางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร ภารกิจ ที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน
และภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนาไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนในภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และภารกิจที่ 7 การ
ปรับปรุงพัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ยกเว้นภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่
3 การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร ภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร (การใช้หลักสูตร) และภารกิจที่ 6 การ
สรุปผลการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน
เมื่อทำการศึกษาความแตกต่างรายคู่ของสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ในภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

สรุปและอธิปรายผล
1. สภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขต
อำเภอแม่ จ ั น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
อันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่จบตามหลักสูตรยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เรียนไม่สามารถนำ
สิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่ อแก้ปัญหาในชีวิตหรือสถานการณ์จริงได้ เลยมีการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการทดลองใช้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา สถานศึกษาควรมีการ
เตรียมความพร้อมในการนำการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะมาใช้ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคล้องกับนภดล สีสม (2553) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น
ระดับการดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ทั้งนี้
การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่สถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ตลอดจนผู้ปกครอง จะกระทำการใด ๆ ให้หลักสูตรสถานศึกษาประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรง
ตามวัตถุประสงค์นั้น จะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ตามแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องมี
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กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการใช้หลักสูตรอย่า งมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 7-12) เมื่อ
พิจารณารายภารกิจ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1.1 ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจากสถานศึกษาสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากร จัดทำแบบสอบถาม เอกสารเผยแพร่ ศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากเอกสารประกอบหลักสูตร
ประชุ ม ชี ้ แ จง ทำความเข้ า ใจ ศึ ก ษาดู ง านจากแหล่ ง ความรู ้ สื ่ อ เอกสารหรื อ ศึ ก ษาจากโรงเรี ย นนำร่ อ ง
ศูนย์เครือข่าย หรือโรงเรียนแกนนำ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการดำเนิ น การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ กานต์มณี บุญศรัทธา (2559, หน้า 69) ได้ศึกษาความพร้อม
ของสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเมือง
พัทยา พบว่า ความพร้อมของสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา อยู่ในระดับมาก
1.2 ภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึ ก ษา
มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียน ประชุมวางแผน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอัน
พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย หลั ก การของหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ รวมถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวคิดของตนโดยยึดสมรรถนะเป็นกลาง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธนา แยบคาย (2560) ได้ศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสหกิจศึกษาโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะทางด้านการใช้
ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
1.3 ภารกิจที่ 3 การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษานำกรอบ
สมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนและสถานศึกษา ตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา โดยใช้แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2562,
หน้า 78-107) ประกอบด้วย 6 แนวทางเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่ต้องการซึ่งครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความพร้อม
และบริบทของโรงเรียนและความถนัดของตน สอดคล้องกับกรรณิกา อมรวาทิน (2558) ได้ศึกษาการสร้างแผนการ
จัดการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ในหลั กสูตรฐานสมรรถนะของรายวิชาเขียนแบบและอ่าน
แบบเครื่องกล ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของแผนการจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ใน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.4 ภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) โดยรวมอยู่ในระดับมาก อันเนื่องจากสถานศึกษามี
การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 10 ประการ เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เข้าถึง เข้าใจ สร้างและใช้สื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติ ลงมือทำ ให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ฝึก
กิ จ กรรมในสถานการณ์จริ ง และบู รณาการกั บการทำงานในสาขาวิ ชาอาชีพ ต่ าง ๆ จั ด กิ จกรรมที่ หลากหลายและ
สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัยให้มี การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับพัทยา จันโท
กุล (2559) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองกำลังคนระดับประกาศนียบัตรขั้น
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วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การบริหาร
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองกำลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.5 ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ พราะสถานศึกษามีการนิเทศ
กำกั บติ ด ตามการใช้ หลัก สู ตรฐานสมรรถนะในการจั ดการเรี ย นการสอนของสถานศึ กษา มี ห ลั ก เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพิจารณาว่า ผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์สมรรถนะที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด และมีการประเมิน ผลของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และได้สอดคล้องกับประมา ศาสตระรุจิ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน พบว่า ผลการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้โดยภาพรวมทั้งหมดมีความเป็นไปได้ในการนำคู่มือไปใช้ในระดับมาก
1.6 ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา คณะครู และบุ ค ลากรเพื่ อ สรุปผลการดำเนิ น การ จั ด ทำเอกสารหลัก ฐานสรุ ปผลกา ร
ดำเนินการ รายงานผลการนิเทศ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับจีระ
นุช โคเบนท์ (2558, หน้า 112-114) ได้ศึกษาความพร้อมของโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในด้านปัจจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและครูมีเทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต แต่โรงเรียนไม่ได้มีการรายงานการ
ดำเนินการอย่างชัดเจน งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนด้านกระบวนการ ส่วน
ใหญ่มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน วางแผนดำเนินการตามโครงการของโรงเรียน ด้านผลผลิตพบว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมโดยนักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคำมั่นสัญญา เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคดโกง ตามคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ แต่นักเรียนบางส่วนยังไม่ได้มกี ารสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อต่อต้านการทุจริต ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
วิจารณ์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น สำหรับข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ควรมีการวางแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็น
โรงเรียนต้นแบบให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนตนแบบของโรงเรียนสุจริต โดยให้ความสำคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริตปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการให้มากขึน้ รวมทั้ง จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 5 ประการ
1.7 ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได้นำผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในวางแผนการปรับปรุงพัฒนา ดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนา
หลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับวิชชาพรรณ กิ่งวัชรพงศ์ (2553) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะด้านการโรงแรมและบริการ งานบริการส่วนหน้าตามมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการโรงเรียน
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พบว่า ได้รายวิชา จำนวน 17 รายวิชา ได้พัฒนาสมรรถนะแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม
โรงแรม และนักศึกษาที่เรียนรู้จากโมเดลฐานสมรรถนะ ใช้สมรรถนะในการแสดงออกกิจกรรมในการปฏิบัติงานในระดับ
มากที่สุด ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการและสอดคล้องกับความต้องการของสมรรถนะของสถาน
ประกอบการมากที่สุด
2. การศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง และ
ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ผลการศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาในภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหารหลักสูตร (การใช้หลักสูตร) แตกต่างกัน อย่างมีนัย สำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ยกเว้นภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 2 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่ 3 การ
วางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน
และภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนาไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะข้าราชการที่มีระดับตำแหน่งต่างกัน มีหน้าที่รับผิดชอบที่
แตกต่างกัน มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหารส่วนใหญ่จะปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ สนับสนุน ส่งเสริม คอยเป็นที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นหลัก มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนค่อนข้างน้อย ในขณะที่ครูมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องมี
ความเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรโดยตรงและย่อมได้รับการฝึกอบรมทั้งด้านความรู้และทักษะในการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะมากกว่ากลุ่มผู้บริหาร จึงเป็นผลให้ผู้บริหารและครูมีตำแหน่งหน้าที่ต่างกันมีสภาพการเตรียมความพร้อม การ
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่ต่างกัน สอดคล้องกับกานต์มณี บุญศรัทธา (2559, หน้า 69) ได้
ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษใน
โรงเรี ย นสั ง กั ด เมื อ งพั ท ยาพบว่ า ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนสังกัดเมืองพัทยา จำแนกตามตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทำงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามตำแหน่งงานโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการเตรียมความพร้อม การใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนในภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผล และภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นภารกิจที่ 2
การจัดทำหลักสูตรสถานศึ กษา ภารกิจที่ 3 การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร ภารกิจที่ 4 การดำเนินการบริหาร
หลักสูตร (การใช้หลักสูตร) และภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน และเมื่อทำการศึกษาความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ในภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อม ภารกิจที่ 5 การ
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นิเทศ กำกับ ติดตาม และภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา อาจเป็นเพราะขนาดสถานศึกษาที่ต่างกันบริบทต่างกัน จำนวน
บุคลากรที่ต่างกัน ทรัพยากร งบประมาณต่างกันรวมถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างกัน ย่อมมีสภาพการเตรียมความพร้อม
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่ต่างกัน จึงสอดคล้องกับชิดชมัย ยิ้มจันทร์
(2560) ได้ศึกษาความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนพบว่า ความพร้อมด้านบุคลากรในประเด็นความพร้อมของผู้บริหาร และความพร้อมด้านงบประมาณ
ความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างจากความพร้อมของโรงเรียนขนาดกลางอย่ างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยโรงเรียนขนาดกลางมีความพร้องมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ่ส่วนความพร้อมด้านแนวทางการจัดการ และความ
พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่พบความแตกต่าง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง สภาพการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจั ด
การเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนำอย่างดีย่งิ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ที่ได้
กรุ ณ าให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำ ตรวจสอบแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ในทุ ก ด้ า น ด้ ว ยความเอาใจใส่ เ ป็ น อย่ า งดี ย ิ่ ง
จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ดร.ศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อำนวยการโรงเรี ยนบ้านห้ ว ยไร่สามัค คี และว่า ที่ ร.ต.โชคดี ศรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรี ย น
ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนเขตอำเภอแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 3 ที ่ ก รุ ณ าให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และให้ ค วามอนุ เ คราะ ห์ ใ นการ
ให้ขอ้ มูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
คุณค่าที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบั บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณ ทุก ท่ านที ่ได้ให้ความรู ้ ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ และได้มอบกำลังใจตลอดระยะเวลา
ในการทำวิจัยจนประสบความสำเร็จด้วยดี
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การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Administration Of Internal Quality Assurance System Of Schools Under the
Management Of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3
มัฒธณิตาศ์ ดองดง1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Matthanita Dondong1* and Thararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ทำงานและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 340 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรู ปของเครจซีและมอร์แกน และการเทียบสัดส่วนแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่ง
ตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยวิธีการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค เท่ากับ 0.97 สถิตใิ นการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่า F-test
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. การบริ ห ารจั ด การระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการจัดระบบบริหารสารสนเทศ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน และอยู่ในโรงเรียนที่มีข นาดต่างกัน
มีการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
* Corresponding author : Mutthanita.k@gmail.com
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study Internal quality assurance system of schools under the
management Of Chiang rai primary educational service area 3. 2) Compare opinion about the Internal quality
assurance system management classified by working experience and the school size. The sample group of
theresearch included 340 people. The tool was the questionnaires. The statistics analysis used were frequencies,
percentage, mean and standard deviation and F-test
The research results are as followings:
1. The Internal quality assurance system of schools under the management Of Chiang rai primary
educational service area 3 had overall image in at a high level. The part that got the highest level was development
plan. Next was making Information management system part. The Internal quality assurance in school part was
the least.
2. In case of School administrators and teachers with different work experience There are different
management of the quality assurance system within educational institutions. And schools of different sizes There
are different management of the quality assurance system within educational institutions. Statistically significant
at a level of .05.

บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ใน
ห้ ว งเวลาของการปฏิ รูปประเทศเพื่ อ แก้ ปั ญหาพื้ น ฐานหลายด้ านที ่ สั ่ งสมมานาน ท่ า มกลางสถานการณ์ โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของ
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ท่ามกลางปัญหาท้าทาย
หลากหลายที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว การตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วน
ว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุ นมนุษย์จากการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อม
ทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านนั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพย ากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ มี ก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู ้ ใ หม่ การเปลี ่ ย นบทบาทครู ก าร
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียน
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การสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริ บทพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560)
การพัฒนาประเทศนั้นต้องเริ่มที่ระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 มาตรา 6 และมาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักดังนี้ (1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (3) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซึ่งได้กำหนดไว้ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2561)
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 3 มี เ ขตพื ้ น ที ่ บ ริ ก ารมี จ ำนวน 5 อำเภอ
ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอดอยหลวง ปัจจุบันมี
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 โรง มีบทบาทและภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่ง
นัน้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานความเป็นไทย โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนไต้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เนื่องด้วยระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าต่อเนื่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จึงได้ นำกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี แต่ยังมีด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
(2562)
ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อ
นำไปเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาการบริหารงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ใ น
การศึกษาเพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารจัดการระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และศึกษาหาข้อเสนอแนะในการการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 จำแนกตาม
ประสบการณ์ทำงานและขนาดโรงเรียน
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริห าร
จัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีอยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ประสบการณ์ทำงาน
1.1 น้อยกว่า 10 ปี
1.2 10 – 20 ปี
1.3 21 ปีข้นึ ไป
2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่
2.4 ขนาดใหญ่พเิ ศษ

ตัวแปรตาม
การบริ ห ารจั ด การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
2. การจั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษา
5. การจั ด มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
7. การจั ด ทำรายงานประจำปี ท ี ่ เ ป็ น รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 140 แห่ง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,602 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 140 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,462 คน (รายงานสรุปจำนวนบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ เครจซีและ
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มอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน ได้
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 คน
2. รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณ์ทำงานและขนาดของโรงเรียน ดังนี้
3.1.1 ประสบการณ์ทำงาน
3.1.1.1 น้อยกว่า 10 ปี
3.1.1.2 10 – 20 ปี
3.1.1.3 21 ปีข้นึ ไป
3.1.2 ขนาดของโรงเรียน ได้แก่
3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121-600 คน)
3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 601-1,500 คน)
3.1.2.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ (จำนวนนักเรียน 1,501 คน ขึ้นไป)
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประสบการณ์การ
ทำงาน และขนาดสถานศึกษา เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบแนวคิด กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย 8 ด้าน จำนวน 40 ข้อ คือ
1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษา จำนวน 5 ข้อ 2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ่ง
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา จำนวน 5 ข้ อ 3) การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ จำนวน 5 ข้ อ
4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 5 ข้อ 5) การจัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา จำนวน 5 ข้อ 6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา จำนวน 5 ข้อ 7) การ
จัดทำรายงานประจำปีที่ เป็ นรายงานประเมิ นคุณ ภาพภายใน จำนวน 5 ข้อ 8) การจัดให้มีการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน
มีค่าเท่ากับ
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน
มีค่าเท่ากับ
ระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน
มีค่าเท่ากับ
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน
มีค่าเท่ากับ
ระดับความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน
มีค่าเท่ากับ
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
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การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2538) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.50 - 5.00
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.50 - 4.49
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.50 - 3.49
หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.50 - 2.49
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 - 1.49
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
5. การสร้างเครื่องมือ
5.1 ศึ ก ษาหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี และความรู ้ทั ่ วไปเกี ่ ย วกับการใช้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศใน
สถานศึกษา และวิธีการสร้ างแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จากตำรา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.2 สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เสนอแนะ แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษา
5.3 นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความครอบคลุมของ
เนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ
5.4 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 30 คน และนำแบบสอบถามที่ทดลองใช้มา
คำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
5.5 ทำการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
6.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำหรับขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบสอบไปจำนวน 340 ฉบับ และได้รับกลับมา จำนวน 340 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
6.3 นำแบบสอบถามที่เก็บมาตรวจสอบความสมบูรณ์แต่ละฉบับ และลงรหัสให้คะแนนตามน้ำหนัก
คะแนนแต่ละข้อและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ
6.4 นำผลการคำนวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัย ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
7.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทุกฉบับ โดยได้รับคืน จำนวน 340 ฉบับ
7.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วจิ ัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
มีขั้นตอน คือ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทุกฉบับ
7.3 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check

List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคำบรรยาย
7.4 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการศึกษา
ตาราง 1 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 8 ด้าน
การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จำนวน 8 ด้าน
1. ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

n = 340
ระดับ

X

S.D.

อันดับ

4.34

0.25

5

มาก

2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

4.34

0.24

4

มาก

3. ด้านการจัดระบบบริหารสารสนเทศ

4.35

0.24

2

มาก

4. ด้ า นการดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
5. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา

4.35

0.23

1

มาก

4.33

0.26

6

มาก

6. ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

4.32

0.23

8

มาก

7. ด้านการจะทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

4.34

0.23

3

มาก

8. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.33

0.27

7

มาก

4.34

0.24

รวม

มาก
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สรุปและอธิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลการวิจัยได้ ผลการวิเคราะห์ สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จำนวน 8 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการจัดระบบบริหารสารสนเทศ และและด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ สถานศึกษาประชุมวางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐานการศึกษาที่ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตามลำดับ
1.2 ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ คือ สถานศึกษาประชุมวางแผนการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีอย่างมีระบบและสามารถนำไปใช้ได้จริง และรองลงมา คือ สถานศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และเท่ากับสถานศึกษาทบทวนแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานของโรงเรียนให้มคี ุณภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนเพื่อหาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่ง
1.3 ด้านการจัดระบบบริหารสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก สำหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนอย่างเหมาะสม
รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและนำ
สารสนเทศมาใช้เป็นข้อมูล ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และรองลงมา คือ สถานศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาจัดโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน ตามลำดับ
1.4 ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากตาราง 6 พบว่าการบริหาร
จัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่ วนเสียดำเนินงานตามที่กำหนด
ไว้ในแผนอย่างเต็มความสามารถ รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมรับรู้
เข้าใจ ยอมรับในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการอำนวยความสะดวก ตลอดจนสนับสนุ น
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ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองลงมา คือ สถานศึกษาควบคุม กำกับ
ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเป็ น
ระบบ ตามลำดับ
1.5 ด้านการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สถานศึกษาวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้ง
คณะครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาใช้วิธีการตรวจสอบที่
หลากหลาย เหมาะสมครอบคลุ มมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรี ย น และรองลงมา คือ สถานศึ ก ษานำผลการ
ตรวจสอบไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาวางกรอบการประเมินความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัด
เครื่องมือ เกณฑ์ ช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
1.6 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 โดยภาพรวมพบว่ า
อยู่ในระดับมาก สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สถานศึกษาวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีการแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรองลงมาได้แก่ สถานศึกษาใช้วิธีการ
ตรวจสอบที่หลากหลาย เหมาะสมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และรองลงมา คือ สถานศึกษาจัดทำ
รายงานการประเมิน คุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษา สรุปจุดแข็งและจุด ที ่ควรพัฒ นาของโรงเรี ยน ให้
หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษาวางกรอบการ
ประเมินความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัด เครื่องมือ เกณฑ์ ช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน
1.7 ด้านการจะทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก สำหรับข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจำปี รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาดำเนินการรายงานภาพรวมของโรงเรียนอย่างครบถ้วน และรองลงมา คือ
สถานศึกษานำข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มเป้าหมายมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สถานศึกษารวบรวม วิเคราะห์ แปลผล และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเหมาะสม
1.8 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบว่าในระดับมาก สำหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สถานศึกษากำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรองลงมาได้แก่
สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้กับคณะครูใน
โรงเรียน และรองลงมา คือ สถานศึกษานำวิธีการที่มีคุณภาพในการพัฒนาการศึกษามาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเป็น
วัฒนธรรมองค์กรและมีการรักษามาตรฐาน การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จไว้เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ยั่งยืน
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คื อ สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ตามลำดับ
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีการบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกัน และโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการบริหารจัดการระบบประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาแตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การบริ ห ารจั ด การระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 3 โดยภาพรวมมีการบริห ารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาอยู ่ ใ น
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษา เป็นงานที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนิน
เป็นงานหลักเพื่อเป็นการรับรองว่าสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่ง สอดคล้องกับ
การศึกษาของทัตเทพ จงอมรรัตน์ (2562) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาสภาพการดำเนินงานการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของกมลทิพย์ ไชยวุฒิ (2561) ซึ่งได้ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งรายเขต 1 โดยภาพรวมมี ประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจั ดการสถานศึ กษาอยู่ ในระดั บมาก และสอดคล้ องกับ
การศึกษาของลิขติ ขัดแก้ว (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบว่าสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน และสอดคล้องกับการศึกษาของจำนง จั่นวิจิตร (2559) ซึ่งได้ศึกษาการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาโดยการมีส่ วนร่วมของครู สัง กัด สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 2 นอกจากนี ้ ย ั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของแสงมณี วงค์ ค ู ณ (2559) ซึ่ ง ได้ ศ ึ ก ษา
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า
สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูภาพรวมและทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงานพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีในนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัย อาจเนื่องมาจากอายุงานที่แตกต่างกัน ทำให้ทัศนคติในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของการศึกษาของณชล ลิ้มภักดี (2559) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึ งจังหวัดชลบุรี ได้เปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันโดยรวมและรายได้แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษา
ของกานต์ ศรี จ ั น ทร์ (2558) ได้ ศ ึ ก ษาการดำเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาอำเภอเกาะสมุ ย

937
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยเปรียบเทียบดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาพบว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีในนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำแนกตามขนาด
โรงเรียนพบว่ามีความแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
กมลทิพย์ ไชยวุฒิ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งรายเขต 1 ที ่ ม ี ข นาดต่ า งกั น การดำเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาแตกด่ า งกั น
อย่างมีนัยสำคัญหาสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ การศึกษาของน้อยลัดดา มีศรี (2559) ได้ศึกษาการศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ได้เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูจำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้
1.1 การศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องวางแผนและให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
1.2 การประเมินคุณภาพภายในต้องมีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของบุคลากรและฝ่ายงานต่าง
ๆ ว่ามีสภาพการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพเป็นไปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อมีการประเมินของการปฏิบัติงานแล้วจะต้องการนำผลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึน้ เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพตามป้าหมายที่กำหนด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยใน เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 ควรมีการวิจัยใน เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
2.3 ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งรายเขต 3 สามารถสำเร็ จ ลุ ล ่ ว งด้ ว ยดี ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากบุ ค คลหลายฝ่ า ย ผู ้ ว ิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ
ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
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ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ดร. วัชระ จตุพร ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กัมพล ไชยนันท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) และนายนิธิศ วัฒโนกูล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำปลา ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำแก้ไข
ตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษา
ค้นคว้าครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ผู ้ ว ิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ คณะผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผ ู ้ ส อน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้ นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่
ได้มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
A Study of the creative leadership of basic school administrators under the
Phayao Primary Educational Service Area Office 2
รอยพิมพ์ ชัยศิลป์1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Roiphim chaisil 1* and Thararat MaraiThow2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหาร
และครู รวมทั้งสิ้น 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม มาตราส่วน ค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตโิ ดยใช้โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (̅X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t – test และ F-test
ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านจิน ตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านความ
ยืดหยุ่น
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 โดยจำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทำงานและสถานภาพ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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Abstract
This study has the objectives to study and compare Creative leadership of administrators of basic
educational institutions under Phayao Primary Educational Service Area Office 2. There were 315 administrators
and teachers. The tools used to collect data were questionnaires, analyzes, analyzed data using frequency,
percentage, mean (X̅), standard deviation (SD), t-test and F-test.
The results of the research were as follows:
1. The creative leadership of the administrators of basic educational institutions under the Phayao Primary
Educational Service Area Office 2, overall, was at the highest level. When considered individually, it was found
that when considered individually, it was found that the side with the highest mean in descending order were
Imaginary side Field of vision and flexibility
2. The results of comparative analysis of constructive leadership of administrators of basic education
institutions under Phayao Primary Educational Service Area Office 2, classified by gender Work experience and
status There were not statistically significant differences.
Keywords : creative leadership The basic school administrators

บทนำ
“การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ
บุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้านสังคมและ
บ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญช่วยเสริมสร้างสภาวการณ์ในปัจจุบันนั่น
เพราะการศึกษาประเทศที่มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มาก (อัญชลี ไชยวรรณ์ , 2552) คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คือวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ต้องการเห็นในสิบปี
ข้างหน้า โดยมีกรอบการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 4 ปัจจัย คือการพัฒนาคุณภาพคนไทย ยุคใหม่คนไทยในอนาคต เป็นคน
เก่ง คนดี มีความสุข ดำรงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครู
พันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำการให้มีความพร้อมให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็น
วิชาชีพชัน้ สูง การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อาทิห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปและการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่
มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ ไปกับการ
เน้นหลักธรรมาภิบาล (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมฐานความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยความ
รับผิดชอบในการบริหารองค์กรหลัก 5 องค์กรซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษานอ กระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
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จากแนวคิดข้างต้นได้สอดคล้องกับปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นโยบายด้าน
การศึกษาของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาโดยได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไว้ 8 ประเด็น คือ
ประเด็นหนึ่ง:พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล่ำทางการศึกษา และ
ยกระดับ 29 มาตรฐานการศึกษา ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 36 ประเด็นสี่ : พัฒนาครู 40
ประเด็นห้า : ผลิตและพั ฒนากำลังคนเพื่อรองรับ 43 การพัฒนาประเทศ ประเด็นหก : เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 58 ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 61 ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลในวงการการศึกษา 6
ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวมีเนื้อความให้เร่งแก้ปัญหาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในด้าน คุณภาพ มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือใน
การเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาจัดให้มรี ะบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อ
เป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาคือ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ต้องพัฒนาเด็กไทยมากกว่า ให้มีความรู้
ต้องให้มที ักษะการทำงานร่วมกัน (Teamwork) เห็นคุณค่าของความสามัคคีให้มแี นวคิดและเตรียมความพร้อม ในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และมีทักษะ ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆด้านการศึกษาควรเน้นการประเมินเชิง คุณภาพ มิใช่ประเมิน เฉพาะเชิง
ปริมาณ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กไทยและอีกหลากหลายการดำเนินงานโครงการที่เกิดผลดีต่อการศึกษาของประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภา, 2559)
ความเจริญในสังคมเกิดจากผู้นำ ผู้นำมีหลายรูปแบบ การศึกษาเรื่องภาวะผู้นำมีหลากหลายทัศนะ เช่น
ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม และภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ทั้ง 3 ลักษณะไม่เพียงพอต่อการทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำ เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน ในสังคมตนเห็นพ้อง
ร่วมมือ และสรรค์สร้างสิ่งที่ดีๆ ไปพร้อมกันได้ก็จะทำให้สังคมก้าวไปด้วยดี และถ้าก้าวอย่างซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ส่ วนรวมด้ว ยก็จะยิ ่งจะทำให้ ทุก ภาคส่ว นที ่ เกี ่ย วข้อ งดำเนิ นไปอย่า งมีคุณ ค่า และ
สร้างสรรค์ การศึกษาและมองด้านภาวะผู้นำควรจะมองให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้น ผู้นำรุ่นใหม่ต้องมีความคิดวิเคราะห์
เมื่อวิเคราะห์แล้วจะต้องคิดสิ่งใหม่ๆ คิดนอกกรอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้าน
ภาวะผู้นำต่อไปด้วยวิธีการวิจัย ทั้งในเชิงแนวคิด รูปแบบและกระบวนการ (ไพทูรย์ สินลารัตน์, 2553)
ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นระบบการคิดเชิงอเนกนัย (Divergent Thinking) ของมนุษย์ นั้นคือการที่มนุษย์เรา
สามารถที่จะคิดเรื่องเดียวนัน้ ได้หลายทิศทาง หลายแง่มุมและได้กว้างไกล ซึ่งลักษณะการคิดแบบนี้จะนำไปสู่ความคิด
เชิงบวก เช่นการประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่หรือพบวิธีแก้ปัญหา ได้สำเร็จ ซึ่งการคิดเช่นนี้ เป็นกระบวนการทำงานของ
สมองอย่างมีขนั้ ตอนและเป็นทักษะชั้นสูงของการคิด ประกอบไปด้วย การคิดริเริ่ม การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น การ
คิดละเอียดลออ ผู้ที่มีความคิดแบบการคิดสร้างสรรค์สามารถค้น พบแนวคิดใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เดิม สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ทุกคนมีอยู่เหมือน ๆ กัน ให้กลายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ที่แตกต่างออกไปได้ในการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร เชียงกลู, 2553) โดยเฉพาะปัญหาด้านผู้นำในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ผู้นำ
ด้านการศึกษาควรจะมองให้ลึกซึ่งและกว้างขึ้น ผู้นำต้องมีความคิดวิเคราะห์อนาคต เมื่อวิเคราะห์แล้วจะต้องคิดสิ่ง
ใหม่ๆ ในที่สุดก็จะนำไปสู่ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Creative & Product Leadership) ความหมายว่าผู้นำต้อง
คิดใหม่และมีผลงานจากการคิดคือจะต้องมีผลงาน จากการมองของ Critical mind, Transformation และ Imaginary
ไปพร้อมกัน ควรเป็นโมเดลของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้านภาวะ
ผู้นำต่อไปทั้งในด้านการวิจัยในเชิงแนวคิด รูปแบบและกระบวนการ (ไพทรูย์ สินลารัตน์, 2553)
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การบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำในสถานศึกษามีส่วนสำคัญ
อย่ า งมากในหารนำสถานศึ ก ษาไปสู ่ เ ป้ า หมายที ่ ก ำหนด ผู ้ บ ริ ห ารจึ ง เป็ น หลั ก ของสถานศึ ก ษาเป็ น หลั ง ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องเป็นผู้นำสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า ซึ่งหลังการบริ หารได้กล่าวถึง
องค์ประกอบพื้นฐานของ การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ มี 4 ประการ คือ บุคลากร (Man) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) การเงิน (money) และการจัดการที่ดี (Management) องค์ประกอบสำคัญที่สุดในการบริหารคือ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ ต้องเป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ในการแสวงหาทรัพยากรการบริหาร และมีการวางแผนการ
ดำเนินงานการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานให้สำเร็จด้วยการใช้ศาสตร์และศิลป์
เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จของโรงเรี ยน
พฤติกรรมของผู้นำจึงจำเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อใต้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรใน
โรงเรียนให้เหมาะสมกับภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบและยุคกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง (กวี วงศ์พุฒ, 2542)
ผู้นำจะเป็นเพียงผู้มีความสามารถ มีทักษะในการบริหาร มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและรู้จักสถานการณ์ดีไม่
เพียงพออีกต่อไป แต่จะต้องเป็นผู้นำทางด้านความคิดการคิดเองหรือนำความคิดคนอื่นมาประยุกต์ใช้ พัฒนาให้เป็น
ของตนที่ชัดเจน และแนวทางนั้นควนเป็นแนวทางที่เหมาะสม มีคุณค่าสะท้อนทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554)
ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญและและส่งผลต่อประสอทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะมีคุณภาพมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถนะการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกั บการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรจะได้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การจะได้บริห าร
โรงเรียนเรียนเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การจะได้บริหารโรงเรียนให้ประสบ
ผลสำเร็จ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ( สมโชค โพธิ์ งาม, 2550) ผู้นำสำหรับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลความเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้ถึงภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา มีการดลใจ กระตุ้นให้
เกิดปัญญาและต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โน้มน้าวจิตใจลูกน้องทำให้คนและงานทั้งระบบดีขึ้น ฉะนั้น
ภาวะผู้นำจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2556)
จากความสำคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้นำเชิงสร้างสรรค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาประกอบ
กับในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ทุกด้านอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การที่
จะพัฒนาการศึกษาให้มคี ุณภาพ และตอบรับการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพนั้น
ผู้นำควรมีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้นวัตกรรมหรือสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนฐานของการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา และผู้นำที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างพัฒนาและเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลิตกระบวนการจัดการและปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การ
จั ด การศึ ก ษาพั ฒ นาทั ้ ง ระบบ (Whole School Approach : WSA) บุ ค คลที ่ ม ี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง ทำให้ เ กิ ด การ
เปลี ่ ย นแปลงดั ง กล่ า วคือ ผู ้ บริ ห ารเพราะต้ อ งเป็ น ผู ้ น ำและต้ อ งเป็ น ผู ้ ป ระสานความร่ ว มมือ จากทุ ก ฝ่ า ยที ่ มี
ความสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้รวมทั้งประสานสัมพันธ์ระดมและจัด
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธุ์ม, 2555)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ ยน
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กระบวนการและพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
ผู ้ ศ ึ ก ษาจึ ง ภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
-เพศ
-ประสบการณ์ทำงาน
-สถานภาพ
-ขนาดของโรงเรียน

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
- ด้านจินตนาการ
- ด้านความยืดหยุ่น
- ด้านวิสัยทัศน์

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ(survey research)ดำเนินการวิจัย
โดยการใช้แบบสอบถาม(questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยจะมี
ขั้นตอนดังนี้
ประชากร ที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา เป็ น ผู ้ บริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 183 โรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 116 คน ครู 970 คน รวมทั้งสิ้น
1,086 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
2 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ( Stratified Random Sampling ) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) รวมทั้งสิ้น 315 คน
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล คือ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แบบสอบถามมี 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ลักษณะเครื่องมือ วิธีการสร้างและการให้
คะแนนในแต่ละขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกั บ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ผู้วิจัยได้ใช้การสังเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์จากนักวิชาการ
และนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ได้จากการ
สังเคราะห์มที ั้งหมด 4 องค์ประกอบ โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาค่า (Rating Scale)
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์จากนักวิชาการและนักการ
ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Theoretical Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อทำนิยามศัพท์เฉพาะและนำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้ า งแบบสอบถามให้ ต รงกั บเนื้ อ หาแล้ วนำแบบสอบถามเสนอต่อ อาจารย์ ที ่ปรึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
5. นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คำนวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถาม ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้
ภาษา
6. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ในการแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธี
คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
7. จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ F-test, 1-Way ANOVA

ผลการศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลของครูผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ มีอายุในช่วง 31-39 ปี มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี
2. ภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด
เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านความยืดหยุ่น ตามลำดับดังนี้
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2.1 ด้านจินตนาการ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีจินตนาการในการปฏิบัติงาน การอยู่ใน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
2.2 ด้านวิสัยทัศน์ สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กับครูและบุคลากร ในการวางแผนอย่างชัดเจน
เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
2.3 ด้านความยืดหยุ่น ผู้บริหารปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ในด้านการดำเนินงานบริห าร
จัดการสถานศึกษา
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยจำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทำงานสถานภาพ และขนาดของ
สถานศึกษา พบดังนี้
3.1 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามอายุและเพศ พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 พบว่า ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และ ด้านความยืดหยุ่น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และ ด้านความยืดหยุ่น ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
3.3 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 พบว่า ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และ ด้านความยืดหยุ่น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3.4 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้มปี ระเด็นสำคัญมาอภิปรายดังนี้
1. ภาวะผู ้ น ำเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เป็น
ความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และนำบุคคลอื่นๆอย่างมีวสิ ัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการ
หรือแนวทางใหม่ ๆ อย่างท้าทายและสร้างสรรค์ บุคคลที่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้นำแต่มภี าวะผู้นำอยู่ในตัวเองสูงจะเป็น
ผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวติ มีทักษะในการบริหารจัดการตนเองและโลกรอบตัวได้อย่างสมดุล รู้จักการนำ
การประสานตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานแห่งความพอดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา น้ำขาว (2562) พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
คือ การทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้การร่วมมือกันแก้ปัญหา การตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน การ
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จินตนาการสร้างภาพอนาคตที่ควรเป็น การรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และการใช้คำถามและสอดคล้องกับ
พัชรินทร์ บัวแพร (2562) ทำการวิจัยเรื่องภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวะทวิภาคีจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ลําดับแรกด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการคิดผลิตภาพและ
เน้นผลงาน ตามลําดับ
2. การบริหารงานวิ ชาการระบบอาชีว ทวิ ภาคี โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ลําดับแรก ด้านหลักสู ต ร
รองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการนิเทศติดตาม และภิรมย์ โชติแดง ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขต
การศึ ก ษา 5 พบว่ า 1) ปั จ จั ย การบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ มาก 2) ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาอยู่ในระดับสูง 3) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใช้ระบบบริหาร 3) ระบบคือ ระบบการปรึกษาหารือ 4)
ปั จ จั ย การบริ ห ารที ่ ม ี อ ิ ทธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 5 มี สองปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ปัจจัยการบริหารโรงเรียนด้านการควบคุมงานและ
ปัจจัยการบริหารด้านภาวะผู้นำ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่มีอายุ เพศ ประสบการณ์ทำงาน สถานภาพและขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน
มีระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็น
ผู้บริหารยุคใหม่ ที่ใฝ่รู้ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเรื่องราวทั่วไป เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงใน
เรื่องที่ตนเองเกี่ยวข้องโดยตรง และสนใจที่จะมีประสบการณ์ในสิ่งต่าง ๆ เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบสามารถในการ
ประยุกต์เรื่องราวต่าง ๆ ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการหยั่งรู้คาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างมีความเป็นไปได้เป็นผู้มีอิสระในความคิดและการแสดงออกในสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจในการที่จะดําเนินการแสดงออกในสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
ตนเองรับผิดชอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ที่จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ในเรื่องนั้น ๆ รวมถึงมีความสามารถพิเศษในการจูงใจและนําบุคคลอื่น ๆ อย่างมีวิสัยทัศน์จิตนาการ และ
ความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่ท้าทายและสร้ างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ กาญจนา ศิลา (2561) ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน จากการศึกษาพบว่า 1) ภาวะ
ผู้นำเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา (2.1) จำแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5 จำนวน 2 ด้าน คือด้าน
มนุษย์สัมพันธ์และด้านการไว้วางใจ (2.2) จำแนกตามประสบการณ์ทำงานของครู โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
และด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็น
อันดับแรกได้แก่ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ลำดับสองได้แก่ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ลำดับสามได้แก่
ด้านการเจรจาต่อรอง ส่วนด้านการบริหารเวลาด้านการสื่อสาร ด้านการไว้วางใจ ด้านการทำงานเป็นทีม พบว่าไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ เพ็ญนภา ศรีภูธร (2562) ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัย พบว่า ผลการ
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เปรียบเทีย บภาวะผู ้นำเชิง สร้างสรรค์ ของผู ้ บริหารสถานศึก ษาขั ้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที ่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้ายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ทั้งรีผ้ ู้บริหารสถานศึกษา จำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อช่วยในการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ
เสนอ ตรวจ แก้ไขข้อพงพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ จนสำเร็จสมบูรณ์ได้ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมื อ และทุกท่านที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ขอ้ มูลสำคัญแก่ผู้วิจัย จนช่วยให้การวิจัยครั้งนีส้ ำเร็จไปด้วยดี
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัวของผู้วจิ ัยที่ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่าง
ดีที่สุดเสมอมา คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึ งจะมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่
ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการการศึกษาต่อไป
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
The quality system management of primary world class standard school under
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 1
รักษ์คณา ติ๊บมา1* และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Rukkana Tipma1* and Nuttawat Subpaso2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ าในครั้ ง นี ้ มี ว ั ต ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ดการระบบคุณ ภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานใน
ตำแหน่ง 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถามแบบ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแปรปรวนของ
ประชากรสองกลุ่ม (F-test) ผลการศึกษาพบว่า
1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก
2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำแนกตามระดับการศึกษาระดับสภาพการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดั บ .01 และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง ในภาพรวมและราย
ด้าน พบว่า ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย และด้านการ
วิเคราะห์ การวัดและการจัดการองค์ความรู้ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. แนวทางในการการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน จาก
แบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ควรมีการวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ที่สามารถบอกถึงกระบวนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จองค์กรได้ ซึ่งจะต้องมี
วิธีการวัด การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ และแนะนำ การวิเคราะห์ การ
จัดการความรู้ การวัดประเมินผลให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง มีกระบวนการวัด วิเคราะห์ การจัดการองค์
1 นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
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ความรู้ ที่มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ ทันสมัย ปรับเปลี่ยน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 2) การมุ่งเน้นผู้เรียน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรสามารถสะท้อนผลสำเร็จขององค์กร ให้ได้รับทราบและชัดเจนโดยทั่วถึง เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ให้มีส่วนวิเคราะห์ SWOT เพื่อวางแผน การนำจุดเน้นต่างๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน มีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มุ่งเน้นเกิดผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
ต้องเน้นผลสัมฤทธิ์และความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญที่
องค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จขององค์กร และ 3) การมุ่งเน้นบุคลากร
ควรสนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือ ความก้ าวหน้า การเลื่อนตำแหน่ง ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์กร และมีการ
จัดสรรตำแหน่งครูผู้สอนเพื่อมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของผู้ เรีย น ให้ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัด อย่างมี
ประสิทธิภาพทำงานอย่างเป็นระบบ
คำสำคัญ : การบริหารจัดการระบบคุณภาพ, โรงเรียนมาตรฐานสากล

Abstract
The purposes of this research were to study 1 ) To study the quality system management conditions in
elementary schools participating in the International Standard School Project 2 ) to compare the quality system
management conditions in elementary schools participating in the International Standard School Project. Classified
by education level and work experience in position 3 ) to study problems and suggestions of quality system
management in elementary schools participating in the international standard school project. The research samples
were 1 9 6 informants from administrators and teachers in world class standard school under Chiangrai Primary
Educational Service Area Office 1 . The instrument for collecting data was a questionnaire. The statistics used for
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. The interview
data was analyzed by content analysis. The results of the research were as follow:
1. The quality management system in the world-class standard schools was at a high level both in overall
and specific aspects.
2 . Quality management system in international standard schools Classified by educational level, state,
management, quality system in elementary schools participating in the international standard school project. There
was a statistically significant difference at the .0 1 level and when classified according to work experience in the
position. In the overall and in each aspect, it was found that the strategic planning Personnel focus Process
management And the result side There was no statistically significant difference at the 0.05 level. And stakeholders
And analysis Knowledge measurement and management There was no statistically significant difference at the
level of 0.01.
3. Guidelines for the management of the quality system in elementary schools participating in the school
project. Out of the questionnaires with the lowest average in three areas: 1 ) Measurement, Analysis and
Knowledge Management, there should be a measurement, analysis and knowledge management that can identify
the operational processes that will lead to the success of the organization. Which has to be a way of measuring
Quality systematic learning analysis and management is published and the analysis of knowledge management is
published. The evaluation of the school personnel thoroughly. There is a process for measuring, analyzing, and
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managing knowledge. That is continuity, a modern system, adapted to the needs of the user. 2) focus on learners
And stakeholders It should be able to reflect the success of the organization. To be thoroughly informed and clear
Emphasize the involvement of the school's stakeholders. Have a SWOT analysis part to plan the implementation
of the various focus points. To meet the market needs Community and student parents School management is
student-centered, and the achievement and needs of learners and parents need to be emphasized. And
stakeholders are important to the organization. Because it is one indicator that reflects the success of the
organization and 3) focus on personnel Should support, promote, help advancement, promotion Of all personnel in
the organization And a teacher position is allocated to focus on the achievement of the learners To match the
knowledge, ability and aptitude Work efficiently in a systematic manner.
Keywords : THE QUALITY SYSTEM MANAGEMENT, WORLD - CLASS STANDARD SCHOOL

บทนำ
โดยนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ตระหนักถึงภารกิจ
ที่สำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น "คนไทยในอนาคตจะต้องมีความ พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง"
ซึ่งผลจากการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับ
หลักสูตรนานาประเทศ พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้เป็นลำดับแรก แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์นอ้ ยมาก ซึ่งต่างกับ
หลักสูตรในหลาย ๆ ประเทศอีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่สะท้อนให้เห็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในเรื่อง
การเรียนรู้ภาษายุคดิจิทัล การฝึกทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีการคิดประดิษฐ์ และสร้างสรรค์งานสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง ด้วยเหตุผล และความจำเป็นดังกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงริเริ่มโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard
School)
โดยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำที่มีความพร้อม สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็ น "โรงเรียนมาตรฐานสากล" (World - Class
Standard School) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งจากรายงานการวิจัย เรื่อง ผลการดำเนินงาน
โครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล โดยสำนั ก บริ หารงานการมัธยมศึ กษาตอนปลาย สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นฟื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560 พบว่า 1) กระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐาน (OBECQA) พบว่า การดำเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่า หมวดที่มีค่าเฉลี่ยการดำเนินการสูงสุด คือ หมวด 2 กลยุทธ์
และหมวดที่ม ีค่ าเฉลี่ ยการดำเนิ นการน้ อยที่ สุ ด คือ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ 2)
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล พบว่า ในภาพรวมครูโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการ
ปฏิบัติด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 3) คุณลักษณะของนักเรียนที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสอง
ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรั บผิดชอบต่อสังคมโลก ในส่วนของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า 3.1) ด้านความเป็นเลิศวิชาการ ในภาพรวมนักเรียนโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NETสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุก
รายวิชาและทุกชั้นปี และสำหรับรายด้านที่เหลือได้แก่ 3.2) ด้านสื่อสารสองภาษา 3.3) ด้านหน้าทางความคิด 3.4)
ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ3.5) ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ในภาพรวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรีย นมาตรฐานสากล มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และส่งผลให้
นั ก เรี ย นมี ค ุ ณ ลั ก ษณะเป็ น พลโลก ซึ ่ ง เป็ น การแสดงถึ ง ความก้ า วหน้ า ในการดำเนิ น งานโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2561)
ในฐานะที่ผู้วิจัยมีบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนอยู่ในสังกัดหน่วยงานโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จึงมีความสนใจ ต้องการวิจัยเรื่อง
การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัด
เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อทราบแนวทางและระดับการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล ในความดูแลของหน่วยงานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยคาดหวังว่าผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถนำไปเป็น
แนวทางเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษา
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบการศึกษา
ในโรงเรียนอื่น ๆ และสิ่งที่ได้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญสำหรับพัฒนาโรงเรียนให้กับหน่วยงาน องค์กร บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้ก้าวสู่ความมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลอันจะเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสูงสุด
สืบไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรีย น
มาตรฐานสากลในจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

953

กรอบแนวคิด
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2559-2560 (สำนักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2559 หน้า 21) มากำหนดเป็นตัวแปรตาม ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้
ตัวแปรต้น
1. สถานภาพส่วนบุคคล
1.1 ระดับการศึกษา
1.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตัวแปรตาม
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ได้แก่
1. การนำองค์กร (Leadership)
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy)
3. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(Student and Stakeholder)
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge
Management)
5. การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce)
6. การจัดการกระบวนการ (Operations)
7. ผลลัพธ์ (Results)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จ ั ย เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที ่ เข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในจังหวัด เชี ยงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที ่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้วิจัย ได้
ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอน ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บและรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน
394 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้มา
โดยวิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)
โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 196 คน และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้จำนวนตัวอย่างที่
คำนวณได้ กำหนดสั ดส่ วน (Proportional stratified random sampling) ในแต่ ล ะโรงเรี ย น จะได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ เป็น
ตัวแทนครบทุกโรงเรียน จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างให้ได้ตาม
ขนาดตัวอย่างที่กำหนด แล้วจึงทำการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนในแต่ละชัน้ ภูมใิ ห้ได้ครบจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจ
รายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
การสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยมีลำดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทำให้คน้ พบกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. นิยามตัวแปรเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทั้ง 7 ด้าน
3. จัดทำร่างแบบสอบถามจากประเด็นและสาระสำคัญตามนิยามปฏิบัติการตัวแปรที่ได้จ ากกรอบแนวคิด
ของการวิจัย
4. นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา รับคำเนะนำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำ
กลับไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง
5. นำร่างแบบสอบถามไปให้ผู้เซี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) รวมทั้งด้านการใช้ภาษา และอื่น ๆ ของข้อคำถามแต่ละข้อที่
เห็นสมควรให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ของแต่ละข้อคำถาม แล้วนำข้อคำถามมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective : IOC) และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.67–1.00
6. ปรับปรุงข้อคำถามบางข้อตามข้อสังเกตเละคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา แล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกครัง้
7. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริการและครูในโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 30 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1991) ได้ค่าเท่ากับ 0.97
8. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยต่อไป
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การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยการศึกษาออกหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน
2. นำแบบสอบถามไปแจกให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาในครัง้ นี้ และกำหนดขอรับคืนภายใน 15 วัน
3. รั บแบบสอบถามจากผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาที ่ เข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ด้วยตนเองใน
การนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี้
4. ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 15 วัน
5. ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิตทิ ี่ใช้
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. นำข้อมูลจากแบบถามมาจัดกระทำข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนำ
ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใช้การ
เปรียบเทียบความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่ม (F-test) ได้แก่ ประสบการณ์ในตำแหน่ง และระดับการศึกษา เมื่อ
มีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)

ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต สามารถสรุปผล
การศึกษา ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ พบว่า เพศ พบว่าเป็น เพศชายจำนวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.30 และเพศหญิง จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 ระดับการศึกษา พบว่า มีระดับปริญญาตรี
จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 ระดับปริญญาโท จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และระดับปริญญาเอก
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ประสบการณ์ทำงานในการดำรงตำแหน่งหน้าที่ของท่านในปัจจุบัน พบว่ามี มี
ประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมา ประสบการณ์ในการทำงาน
10 – 20 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และน้อยที่สุดประสบการณ์ในการทำงาน 20 ปีข้นึ ไป จำนวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.10
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ตอนที ่ 2 ผลการบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวม พบว่า มีระดับสภาพการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับสภาพการบริหารจัดการสูงที่สุด ได้แก่ด้าน
ผลลัพธ์ โดยมีระดับสภาพอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ด้านการวางแผนกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ด้านการนำองค์กรอยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต จำแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ระดับสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
และจำแนกตามประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนกล
ยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการวิเคราะห์ การวัดและการจัดการองค์
ความรู้ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีประเด็นที่
สามารถนำมาสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีระดับสภาพการบริหาร
จัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลลัพธ์ รองลงมาคือ ด้านการจัดการกระบวนการ
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการนำองค์กร ด้านการมุ่ งเน้นบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ตามลำดับ ที่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในสถานศึกษามีการมุ่งเน้น
พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชำนาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การส่งบุคลากรไปรับความรู้จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ หรือมี
การจัดฝึกอบรมให้กับบุ คลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของรุ่ งชั ชดาพร เวหะชาติ ( 2548,
บทคัดย่อ) วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านการ
จัดการกระบวนการและด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพอย่างชัดเจน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวบาย (Newby, 1998. อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ , 2548.) ได้ศึกษาการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์กรเป็นองค์ประกอบหลักของผู้นำ ระบบความคิดและการมอบอำนาจ ความมั่นใจในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งโรงเรียนมองเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และเป็ นแรงกระตุ้นคณะกรรมการใน
เรื่องคุณภาพการศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมอร์เรย์ (Murray, 1996.) ได้ศึกษาศักยภาพของโรงเรียน
ในชุมชนของออสเตรเลียต่อการใช้ระบบบริหารคุณภาพ TQM โดยการใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารและการพัฒนาทีมงาน
ของความร่วมมือจะสามารถพัฒนางานได้ จากผลการวิเคราะห์รายด้าน จะเห็นว่า
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1.1. ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้านการนำ
องค์กร อยู่ในระดับมาก ที่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม และสามารถใน
การนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมและกำกับให้มี การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้ อบังคับ
หลักจริยธรรมและกฎหมาย รวมถึงยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหาร และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรมีการสื่อสารที่ดี สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กฎหมายและจริยธรรม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งและมี ความรับผิดชอบต่อชุมชน สร้างศรัทธาเป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้นำของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์ ธานี (255) เกี่ยวกับการนำ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ พบว่า ภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารเป็นผู้ให้เกียรติบุคคลอื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ื นอย่างสุภาพ
วางตัวเหมาะสมกับการเป็นผู้นำมีความจริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ด้านการนำองค์กรมีผลอยู่ในระดับมาก
1.2 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ที่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กำหนด
ตัวชี้วัด กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ ผลการดำเนินงานที่สะท้อนได้ว่า
โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ มีสิ่งที่คาดหวังในการตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการเนินงาน มีการสื่อสารและ
ถ่ายทอดทิศทาง วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ให้บุคลากรทั้งโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง จัดสรรทรัพยากรด้าน
การเงินและด้านอื่น ๆ ได้เหมาะสมเพียงพอและพร้อมใช้เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิ ารบรรลุผลสำเร็จ มีการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในการติดตามประเมินผล และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐจัน ทร์ ชัยชญา (2553) ได้ศึกษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า การวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพ ยากร เพื่อดำเนินการ ติดตาม ควบคุมและประสานการวางแผนที่ต ้อ งมี ข ้ อ มู ล
สารสนเทศประกอบการวางแผนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับกระบวนการแรกของกระบวนการบริหารและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุ่งนภา บุญอนันต์ (2551) พบว่า กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 การบริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่าง ๆ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การสื่อสารการมีวิสัยทั ศน์และการมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ในการบริหารงานโรงเรียนในการที่จะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่จะ
กระทบกับการบริหารโรงเรียน ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดวาง
ทิศทาง ตัวชีว้ ัด การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัตงิ านตามกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นแผน
ที่มุ่งความสำเร็จในอนาคต โดยมีการกำหนดสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้าและพยายามเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง
ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ การสื่อสาร การ
มีวิสัยทัศน์การตัดสิ นใจ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในโรงเรีย น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการ
ดำเนินงานให้สำเร็จ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญในกระบวนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ให้มาก เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานในโรงเรียนได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มผี ลเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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1.3 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับมาก ที่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการสร้างความผูกพันกับ
ผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสัมพันธ์อย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ สร้างวัฒนธรรมเชิงบวกให้กับผู้เรียน
และผู้เกี่ยวข้อง จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ บริการแหล่งเรี ยนรู้และสร้างนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มี
การวัดผลการปฏิบัตงิ านของสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวบรวม วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจความ
ผูกพันต่อโรงเรียน ความคิดเห็น ความต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน นำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2552) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน พบว่า ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบที่มีความเหมาะสมใน การนำไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมที่ช่ วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุข มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี กระตุ้นแนะนำให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกตามความถนัด โรงเรียนมีการปรับปรุงคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และมีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดว่า นักเรียนเป็นปัจจัย
หลักในกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งจะขาดเสียไม่ได้และการจัดการศึกษาถึงยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา กาวิใจ (2553) ศึกษาเรื่อง การจัดการโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การจัดการโรงเรียนนั้น
จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้บริหารควรมีความจริงใจในการกระจายอำนาจให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทำการประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงภารกิจของการจัดการ
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การนำองค์การ และการควบคุม เพื่อให้ครูผู้สอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาตระหนักเห็นความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ และมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บาล์ดวิน (Baldwin, 2002. อ้างอิงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2548)
ศึกษาเรื่อง การนำการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจและเข้า ใจวิธีการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ การจัดการที่ดี พบว่า มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับความพึงพอใจ
การมอบหน้าที่ พบว่า มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับความพึงพอใจ ระยะเวลานำการร่วมมือเป็นความสัมพันธ์ทางลบ
ของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก และผลของวิธีการจัดการและการบริหาร เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.4 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้านการวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ที่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการกำหนดการวัดผลการ
ปฏิบัตงิ านของสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและยาว มีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการความรู้ ทบทวนหาจุดบกพร่อง
การปฏิบัตงิ าน ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ สร้างนวัตกรรมใหม่ และค้นหาปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เฟื่องฟ้า เรืองเวช (2547) ได้ศึกษาบรรณนิทัศน์เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งผล

959
การศึกษาประเด็นสำคัญสรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่า คุณลักษณะ และความสามารถของ
บุคคลโดยอาศัยข้อมูลจากการวัด เพื่อนำผลไปพัฒนาและปรับปรุงเป็นเรื่องที่ม ีความสำคัญต่อผู้เกี่ยวข้ อ งกั บ
การศึกษา ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีผู้บ ริหารยัง
สร้างกระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีของบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการบ่งชี้ความรู้ ข้อมูล สร้าง
แสวงหา จั ด เก็บ ประมวลและกลั ่น กรององค์ ความรู ้แ ล้ วแบ่ง ปั นความรู้ ในด้ านการดำเนิ นการและเทคนิคการ
ปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้บุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ได้จริงกับผู้เรียน และเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของวันทนา
เมืองจันทร์ (2548) พบว่า การจัดการความรู้ คือกระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมาพัฒนา
เป็นฐานความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้าง รวบรวม และนำมาประมวลผลเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงช่วยกระตุน้ ส่งเสริม ให้บุคลากรมีทัศนคติใน การแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน โดยใช้เครื่องมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลและเทคโนโลยี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคน และยังสอดคล้องตามแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2548)
ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือในการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสถานศึกษาเป็น
หน่วยงานสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้
1.5 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก ที่ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสร้างความผูกพันและ ความพึงพอใจให้กับบุคลากร
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อบุคคล มีการยกย่องชมเชยให้รางวัล และนำไปสู่ผลการดำเนินการที่
ดีของโรงเรียน มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการพัฒนาของบุคลากร ใช้ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบรรลุแผนปฏิบัติการ จัดการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
ครอบคลุม ทักษะ สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์มกี ารประเมินด้านขีดความสามารถ ศักยภาพที่จำเป็นของ
บุคลากร รวมทั้งด้านประเมินอัตรากำลังบุค ลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์
ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้มีสุขอนามัยความปลอดภัย และมีการป้องกันภัยพิบัติ
เหตุฉุกเฉิน เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเอกชัย เปีย้ อุ๊ด (255) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดลำปาง พบว่าการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน แต่งตั้ง
คณะกรรมการรั บผิ ดชอบงานต่ าง ๆ ส่งเสริมให้ บุค ลากรเข้า รั บการฝึ กอบรม การสัมมนา และการประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน การทำวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ การผลิตสื่อ นวัตกรรม การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร ให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง และมีการนิเทศภายใน และยังสอดคล้องกับความเห็นของ วันชัย มีชาติ (2548) ที่กล่าวว่า
คนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งขององค์การที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุผลที่วางไว้ ทั้งนี้เพราะ
คนเป็ นกลไกที ่ จะขั บเคลื่ อน การปฏิ บั ต ิ งานภายในองค์ การทั ้ งหมด และสอดคล้ องกั บงานวิ จ ั ยของ บั ลดานาซา
(Baldanaza, 1994. อ้างอิงใน พัชรี ศรีอ่อน, 2551) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การพัฒนาบุคลากรกับ
โรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซต้า งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรต้องดำเนินการอย่างเป็นพลวัต มีการ
ร่วมมือกันและต่อเนื่องกันทางด้านเนื้อหาและกระบวนการ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป้าหมายของการพั ฒนา
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บุคลากร ความสัมพันธ์ของการพัฒนาบุคลากรกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน การวางแผนการพัฒนา การนำไปใช้และ
การประเมินผล รวมทั้งนวัตกรรมของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรด้วย
1.6 ผู้บริหารมีระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้านการจัดการ
กระบวนการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารดำเนินการด้านสมรรถนะหลักของกระบวนการใน
ระบบงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ออกแบบกระบวนการทำงานครอบคลุมประเด็นหลักที่สำคัญ ได้แก่ การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมต้นทุนและทรัพยากร การควบคุมความเสี่ยงและการสูญเสีย และการควบคุมระยะเวลา รวมทั้ง
ออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้น
นักเรียน เพื่อนำสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ มีการควบคุมตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการหลักด้านควบคุมคุณภาพ
ควบคุมต้นทุนและทรัพยากร ควบคุมระยะเวลา ควบคุมความเสี่ยงและการสูญเสียจัดระบบเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือต่อภาวะฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงการป้องกัน การจัดการ การแก้ไขและการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการที่
เหมาะสมและรัดกุม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุจิตรา นภาคณาพร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการ
ภาวะผู้นำและทักษะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า
ด้านกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การควบคุม และการจัดองค์การ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จ
ในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1.7 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 ด้านผลลัพธ์
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการนำเสนอผลการดำเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศงานวิเคราะห์
ครอบคลุมผลลัพธ์ทั้งหมด ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านงบประมาณการเงิน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านภาวะผู้นำของฝ่าย
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดระบบประเมินผลการดำเนินงานทุกด้าน และนำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับ
ความสำคัญในการปรับปรุงผลการดำเนินการ รายงานผลข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกั บเป้าหมาย
เกี่ยวกับผลผลิตของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลรัดกุม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุนิสา วิทยานุ
กรณ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน พบว่า ด้านผลลัพธ์
ได้แก่ ด้านการนำองค์กร ผู้นำปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้านการวางแผน
กลยุทธ์สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี ด้านการมุ่งเน้น ผู้เรียนมีส่วนได้ส่วน
เสียและตลาด ผู้เรียนมีความคิดเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน มีการบริหารติดตามการทำงานของบุคลากร
อย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการกระบวนการ สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดแี ละยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2548) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการบริการ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ
ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ผลลัพธ์ด้าน การมุ่งเน้นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์ด้านการบริการ ประสิทธิผลขององค์กร
สถานศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ของผู้บริหารที่ปฏิบัติงานใน
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โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 จำแนก ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งและระดับการศึกษาจะเห็นได้ดังนี้
2.1 ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และดับปริญญาเอก ทั้งในภาพรวม
และรายด้านพบว่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับอรุณวรรณ นาค
ทองดี (2549) พบว่า ระดับการปฏิบั ติ ตามบทบาทในการพัฒนาบุ คลากรสู ่ค วามเป็ นครูม ือ อาชีพ ของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาที่มีวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีระดับการปฏิบัตติ ามบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรไม่แตกต่างกัน
2.2 ด้านประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่กลุ่มประสบการณ์ทำงานกลุ่มน้อยกว่า 10 ปี กลุ่ม 10 - 20 ปี และกลุ่ม 20 ปี
ขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล แต่ละโรงเรียนต้องมีความพร้อมก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วม
โครงการ ดังนัน้ การบริหารจัดการระบบคุณภาพจึงเป็นเรื่องใหม่ของบุคลากรในโรงเรียน ทำให้ทุกคนมีบทบาทหน้าที่
ร่วมกันตามแนวนโยบายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยพันธุ์ ชัยชนะเจริญ (2549) ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐาน เป็นเรื่องใหม่ต้องช่วยกัน
ปฏิบัติงาน และถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน และสอดคล้องกับสมศักดิ์ สมมาคูณ (2552) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. จากผลการวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จากแบบสอบถามที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) การมุ่งเน้นบุคลากร สรุปได้ดังนี้
3.1 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า ผู้บริหารควรนำผล การดำเนินงานจากแผน
โครงการ งบประมาณ ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการมาวิเคราะห์จัดทำสารสนเทศ และนำผลการ
วิเคราะห์ทบทวนเพื่อหาจุดบกพร่องมาสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้พร้อมทั้งแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศให้บุคลากรอย่างทั่วถึง แสดงให้เห็นว่า
ความสำคัญของ การวิเคราะห์มีความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( 2553
หน้า 1) กล่าวว่า ผลของการวิ เคราะห์งานต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้นกับองค์กร และช่วยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจว่างานนัน้ ๆ เกี่ยวข้องกับความสำเร็จขององค์กรอย่างไร หรืองานนัน้ ๆ ช่วยเพิ่มคุณค่าใดแก่องค์กร
3.2 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผู้บริหารควรมีการสำรวจความพึงพอใจ ความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ในการก าหนด แนวทางแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพ และ

962
ต้องทันกับความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานใด ๆ ผลสรุปสุดท้ายก็ต้อง
สำรวจความพึงพอใจผู้รับริบการหรือผู้ร่วมงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรชัย มะโนรัตน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
ประถม จั ง หวั ดเชี ยงใหม่ พบว่ า ความพึ งพอใจในด้ านกระบวนการของโรงเรี ย น การจั ด กิ จกรรมของโรงเรียน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก
3.3 การมุ่งเน้นบุคลากร พบว่า ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือ ความก้าวหน้า การเลื่อน
ตำแหน่ง ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์กร และมีการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ สอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้ตรง
กับความรู้ความสามารถและความถนัด อย่างมีประสิทธิภาพทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรัญ
อินทวัฒน์วงษา (2551) พบว่า การพัฒนาการดำเนินงานด้านบุคลากรโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การนิเทศกำกับ ติดตาม ทำให้การำเนินงานให้มีความถูกต้องรวดเร็ว เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัตงิ านมากขึ้น
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งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาในการจัดทำตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีส่วนทำให้
งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
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ทั ก ษะของผู ้ บ ริหารสถานศึก ษา ในศตวรรษที ่ 21 ตามทรรศนะของครู ในสั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ จี ุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะ
ของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะของผู้บริ หาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายโดยจำแนกตาม ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
จำนวน 318 คน แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการ (LSD)
ผลการศึกษาพบว่า 1)ระดับความคิดเห็นการวิจัย เรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
ทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (โดยภาพรวม) อยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล 2)ความแตกต่าง
ของความคิดเห็นทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายของสถานศึกษา โดยภาพรวม จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ประสบการณ์ทำงาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 2
ทักษะการสื่อสาร, ด้านที่ 3 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์,ด้านที่5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล, ด้านที่6 ทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านที่1 ทักษะด้านเทคนิ คการ
ปฏิบัตงิ านและด้านที่4 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research aimed to: 1. Study the skills of school administrators in the 21st century according to views
of the techer under office of the vocational education commission, Chiang Rai and 2. Compare the skills of school
administrators in the 21st century according to views of the techer under office of the vocational education
commission, Chiang Rai. Classified by education level and work experience the sample is the sample in this
research were 318 techers in the school under office of the vocational education commission, Chiang Rai.
Questionnaire scale destimate 5 levels the research instrument was a questionnaire the statistics used for data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deriation and analysis of variance (ANOVA) when sehffe’s
pair comparison by LSD the findings: differences of reviews the skills of school administrators in the 21st century
according to views of the techer under office of the vocational education commission, Chiang Rai of school. By
overview classified by work experience found that work experience have an reviews different at a statistical level
of .05 when considering each dimension found that side 2 the skills communication, side 3 the skills interpersonal,
side 5 the skills use oftechnology and digital, side 6 the skills learning management have different at a statistical
level of .05, part side 1 the skills operational technique and side 4 the skills creative analytical thinking have an
reviews not statistically significant different at a level of .05 suggestion the skills of school administrators in the
21st should be planned priority for easy operation of all parties should be planned in communication systematically
should be friendly by work model family should be creative at various see the world far away different from the
original should be bring information received from information applied use with the current situation should organize
the classroom at mosphere and resting place to suit it is wort learning.
Keywords: skills of school administrators in the 21st

บทนำ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญเพราะผู้ บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง มุ่งความสำเร็จ” การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
บริหารงานให้มีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ตัวผู้บริหารต้องมีคุณภาพ ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเอง มีความเป็นผู้นำต้อง
นำความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการใช้ทักษะการบริหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
สถานศึ ก ษานี้ ผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษาแต่ล ะคนจะมี แ ละใช้ ไม่ เท่ ากัน ทั ้ ง นี ้ ขึ ้ น อยู ่ กั บความสามารถของผู้ บริหาร
สถานศึกษาแต่ละคน ที่จะแสวงหาให้ได้มาซึ่ งความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อทำให้สามารถบริหารงานอย่าง
ผู้บริหารมืออาชีพได้ด้วยเหตุนี้จะเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ต้องนำ
ทักษะต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งประสิทธิผล ปัญหาที่เกิดจากระบบการปฏิรู ป
การศึกษา การกระจายอำนาจปัญหาการขาดเทคนิคและวิธีการในการบริหารงาน ปัญหาดังกล่าวมาจากสาเหตุที่
สำคัญ คือ ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการบริหาร
ต่อไป (อรอุมา ดวงจันทร์, 2558)
สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาและเป็นหน่วยปฏิบัตกิ ารสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในพืน้ ที่
อาชีพ ซึ่งเกิดจากการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มคี วามพร้อม ยกระดับและ
จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร
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ร่วมกันสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เพื่อเป็น
การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากร บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่แต่ละสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน แต่ปัญหาสำคัญคือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่งที่ ยังไม่ได้เข้าสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาใด ๆ ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ อีกทัง้ การ
บริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากยังไม่มีการกระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการ ทั้งทางด้ านงบประมาณ บุคลากร และด้านอื่น ๆ อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับเป็นเครื่องมือใน
การกำกับทิศทางการปฏิบัตงิ านของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560)
ปัจจุบันหน่วยงานรัฐมีความพยายามอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีศึกษา การส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทาง การสร้างเสริมการศึกษาทวิ
ภาคี การยกระดับอาชีวศึกษาสู่สากล โดยมีเป้าหมายและสนับสนุนให้มีผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของภาคแรงงานอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ขณะนีก้ ารจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา ได้ถูกหยิบยกมาเป็นวาระสำคัญเพราะถือได้ว่า ผู้ที่เรียนจบจากอาชีวศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญยิ่งใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการของประเทศ สอศ.จึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์มาช่วย
ผลักดันและบริหารจัดการให้การจัดการอาชีวศึกษาก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์
ให้กับประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอาชีวศึกษา เปรียบเสมือนแม่บ้านของสถานศึก ษา ต้อง
ประสานงานกับบุคคลหลายระดับทั้งภายในและภายนอก จะต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อม มีความเสียสละ มีความ
ยืดหยุ่น และต้องรู้จักแสวงหาวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดผลดี ต้องเรียนรู้และมีความชัดเจนในสถานะของตนเอง ที่ต้อง
เพิ่มเติมมากขึ้นคือ เรื่องของทักษะการสื่อสารกับคนรอบข้าง ทักษะการปฏิบัติงานในสังคมยุคดิจิทัล ตลอดจนทักษะ
การบริหารงานในองค์กร การปรับเปลี่ยนตนเองให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 สามารถนำ
นโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสอศ. ไปสู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อก้าวทันสู่โลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 อย่างทันสมัย ผลิตกำลังคนในสายอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน โดยกำหนดขอบข่ายการ
บริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนในสายงานอาชีพและประสานความร่วมมือเพื่อเป็นพลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมภิ าคต่อไป การปฏิรูปอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและการกีฬาสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560)
จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารงานที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มากน้อยเพียงใดและต้องการ
เปรียบเทียบว่าทักษะทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จำแนกตาม ระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานมีความ
แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้นำไปพัฒนา ปรับปรุง วางแผนการบริหารสถานศึกษาและเป็นข้อมูล
สารสนเทศทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเที ยบทักษะของผู้บริหารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูในสังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการสำนั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาจั งหวั ดเชี ยงรายโดยจำแนกตาม ระดั บการศึ กษาและ
ประสบการณ์ในการทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1. ระดับการศึกษาแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ
- ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
2. ประสบการณ์ในการทำงาน
แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
- น้อยกว่า 5 ปี
- 5 – 10 ปี
- มากกว่า 10 ปีขนึ้ ไป

ตัวแปรตาม
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
1) ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัตงิ าน
2) ทักษะการสื่อสาร
3) ทักษะการสร้างความสัมพันธ์
4) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
5) ทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล
6) ทักษะด้านการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมุตฐิ าน
1. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
2. ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีทรรศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จ ั ย เรื่ อ ง ทั ก ษะของผู ้ บริ หารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21 ตามทรรศนะของครู ส ัง กัด สำนั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งมีครูในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน 457 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย จำนวน 318 คน โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างอิงใน
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2550 หน้า 303) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มแบบชั้ นภูม ิแบบมีสัดส่วน จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ดังตารางที่ 3.1
ตางราง 1 ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำนวนของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษาขนาดใหญ่
รวมทั้งสิ้น

ประชากร (คน)
105
102
250
457

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
83
81
154
318

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย (2563)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check
list) ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน 2)
ทักษะการสื่อสาร 3) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 4) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ 5) ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
ดิจิตอล 6) ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) ที 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended question) เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
การสร้างเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงรายเพื่อกำหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
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2. ร่างข้อคำถามแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา ให้สอดคล้องกับคำนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้
3. นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
4. นำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
4.1 ผศ.ดร สุนทร คล้ายอ่ำ
4.2 ดร.อภิชาติ ณพิกุล
4.3 นายณปตรี อินเรือง
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) หรือ ความสอดคล้ องระหว่า งข้ อ ความที ่เขี ย นขึ ้นใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้
5. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา จำนวน
30 คน เพื่อหาความเที่ยงของข้อคำถามแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93
7. นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วนำเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล
8. นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยนำหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถาม
2. ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
3. การส่งและการติดตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยปฏิบัตดิ ังนี้
3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามคืน
3.2 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดำเนินการจัดส่งด้วยตนเอง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
3.4 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จำนวน 318 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้
แยกการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทำงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละ นำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม
3. ข้อมูลเปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้ค่า
f-test แบบ Independent Samples และ แบบ One-Way Anova หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี LSD
4. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นแนวทางการทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
สถิตทิ ี่ใช้ในการศึกษา
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่
3.1 สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t-test แบบ
Independent
3.2 สถิติในการทดสอบสมมุ ติฐาน เกี่ยวกั บความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี ่ ย 3 กลุ่ม โดยทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยวิธี LSD

ผลการศึกษา
การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของ
ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. พบว่า ระดับความคิดเห็นการวิจัย เรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของ
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (โดยภาพรวม) อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ตามลำดับ ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เมื่อพิจารณา
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย รายด้านสรุปได้ดังนี้
1.1 ด้านเทคนิคการปฏิบัตงิ าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีทักษะ
ในการมอบหมายงานเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานอาชีวศึกษาเป็นอย่างดีและ ผู้บริหารมี
ทักษะการสอนงานให้คำปรึกษาและพัฒนาครูให้เกิดความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือผู้บริหารมีการวางแผนงานลำดับความสำคัญเพื่อง่ายต่อการปฏิบัตงิ านของทุกฝ่าย

971
1.2 ด้านการสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ า ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัตงิ านเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารคอยให้
คำแนะนำชี้แนะต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อประสบกับปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขนำไปสู่ความสำเร็จ และผู้บริหารสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้ครูได้ทราบอย่างทั่วถึง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีความชัดเจนในการ
มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านเอกสารและสื่อออนไลน์
1.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายไม่วางตัวเหนือคนอื่นมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
มองโลกทัศน์ใหม่ ๆ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ ผู้บริหารมีการสร้างกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนให้ความร่วมมือกับชุมชนในทุก ๆ ด้านผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานโดยมีการทำกิจกรรม
ร่วมกันแบบเต็มใจ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง โดยทำงานแบบครอบครัวกับเพื่ อน
ร่วมงาน
1.4 ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้บริหารสามารถคิดและ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ผู้บริหารมีความคิดแง่บวก หรือ Positive thinking และผู้บริหารเป็นบุคคลมีความคิดและการกระทำที่ไม่ทำร้าย
ใคร หรือ Constructive thinking ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มองโลก
กว้างไกล แตกต่างไปจากเดิม
1.5 ด้านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสามารถ
สร้างงานเพื่อสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิทัลในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสามารถใช้งานพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่วและ ผู้บริหาร
สามารถใช้สารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารประสานงานความร่วมมือทางออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากสารสนเทศนำไปประยุกต์ใช้งานกับสถานการในปัจจุบันได้
1.6 ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสามารถบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการได้ ค่าเฉลี่ยระดับ
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จัดครูที่ทำการสอนให้ตรงกับสาขาวิชาเอก และครบทุกสาขาวิชาและ ผู้บริหารมีการนิเทศ
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีตารางนิเทศที่ชัดเจนและผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ แสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน และผู้บริหารจัดสภาพบรรยากาศห้องเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
สถานที่พักผ่อนให้เหมาะสมเป็นที่น่าเรียนรู้และผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายโดยจำแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการทำงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายของสถานศึกษา จำแนกตาม
ระดับการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทีย บความแตกต่างของความคิด เห็ นทัก ษะของผู้ บริหารสถานศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายของสถานศึกษา
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โดยภาพรวม จำแนกตามประสบการณ์ทำงานพบว่า ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่ 2 ทักษะการสื่อสาร, ด้านที่ 3 ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์,ด้านที่5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล , ด้านที่ 6 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ มีความคิดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านที่ 1 ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงานและด้านที่ 4 ทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของ LSD
3. ผลการเปรียบเทียบรายคู่เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน โดยวิธีของ LSD
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบรายคู่เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ด้านทักษะการ
สื่อสารพบว่า มีจำนวนคู่ที่มีความคิดเห็นต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมีความ
คิดเห็นต่างกันกับผู้มปี ระสบการณ์ทำงาน 11-15ปี และผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมคี วามคิดเห็นต่างกันกับ
ผู้มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีขนึ้ ไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรียบเทียบรายคู่เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ด้านทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ พบว่ามีจำนวนคู่ที่มีความคิดเห็นต่างกันจำนวน 4 คู่ ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมีความ
คิดเห็นต่างกันกับผู้มปี ระสบการณ์ทำงาน 11-15 ปี, ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่างกันกับผู้
มีประสบการณ์ทำงาน 16-20 ปี, ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่างกันกับผู้มีประสบการณ์
ทำงาน 20 ปีขึ้นไป, และผู้มีประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่างกันกับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีขึ้น
ไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผลการเปรียบเทียบรายคู่เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยีและดิจิทัลพบว่า มีจำนวนคู่ที่แตกต่างกันจำนวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมีความ
คิดเห็นต่างกันกับผู้มปี ระสบการณ์ทำงาน 11-15 ปี, ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่างกันกับผู้มี
ประสบการณ์ทำงาน 16-20 ปี, และผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่างกันกับผู้มีประสบการณ์
ทำงาน 20 ปีขนึ้ ไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ผลการเปรียบเทียบรายคู่เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของ
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ พบว่ามีจำนวนคู่ที่แตกต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็น
ต่างกันกับผู้มปี ระสบการณ์ทำงาน 20 ปีขนึ้ ไปและผู้มปี ระสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่างกันกับ
ผู้มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีขนึ้ ไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกั ดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายมีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย ดังนี้
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1. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (โดยภาพรวม) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ทักษะมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัตงิ าน อยู่ในระดับมาก
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ทักษะ อยู่ในระดับมาก ทักษะการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ทักษะด้านการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
ทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารเมื่อปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานไม่ว่า จะระดับการศึกษาที่ต่างกันแต่ทักษะของ
ผู้บริหารที่แสดงออกมาก็ไม่มีผลต่อทรรศนะของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ดังที่ มณฑาทิพย์ นามนุ (2561) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกบาปทุมธานี เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตงั้ ไว้ ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สดวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ผู้บริหารเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสามารถประยุกต์และบริหารตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงาน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด.
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
ทรรศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ทำงานพบว่า
ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร, ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ , ทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล , ทักษะด้านการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดความ
ชำนาญในการปฏิบัตงิ านเพราะประสบการณ์จะช่วยให้เรามีความเข้าใจและสามารถคาดการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ จาก
ประสบการณ์ที่ผ่ามาจะทำให้ผู้บริหารมีทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 มากขึ้นในทุกด้านที่กล่าวมาและนำ
ประสบการณ์มาช่วยพัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษามากขึ้น ดังที่ (ศศิตา เพลินจิต, 2558) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
การปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้าน
ทักษะด้านสังคมและทักษะ ข้ามวัฒนธรรม ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิ ตและ
รับผิดชอบเชื่อถือได้ และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกยาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกยานครปฐม เขต 1
จำแนกตามประสบการณ์ทำงานพบว่า ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายต่อไป
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ตามทรรศนะของครู
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการสนับสนุนจาก
บุคลากรหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้
คำปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
คล้ายอ่ำ ดร.อภิชาติ ณพิกุล ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายณปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์และมี
คุณค่า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครูทุกท่านในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวย
ความสะดวกและให้ความร่ วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จนทำให้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
A Study of The Administrator's Roles in Promoting the Professional Learning
Community Management (PLC) Of Schools Under the Department of Local
Administration Mueang Chiang rai District
วิลาสินี เทพเสนา1* และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Wilasinee Tepsena1* and Natthawut Subphaso2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย 2) เปรียบเทียบบทบาท
ของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
จำนวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างทางสถิตไิ ด้ทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ด้าน
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน ด้านภาวะผู้นำร่วม และด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ 2) บทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบทบาทของผู้บริหารต่อการ
ส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ผลการศึกษาพบว่า มีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ด้านภาวะผู้นำร่วม ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ และ
ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ส่วนด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน พบว่าไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, บทบาทของผู้บริหาร
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Abstract
The objective of this research to study 1) to study of the administrators' roles in promoting the professional
learning community management (PLC) of schools under the Department of Local Administration Mueang Chiang
Rai District 2) to compare the administrators' roles in promoting the professional learning community management
(PLC) of schools under the Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District according to Educational
degree and work experiences. The sample was the administrators and teacher of schools under the Department
of Local Administration Mueang Chiang Rai District 2 8 5 persons. The instruments used in this study were fivelevel rating scale questionnaire with the reliability 0.97 and the data were analyzed by descriptive statistics include
percentage, frequency average, standard deviation and inferential statistics: One-Way ANOVA and test the mean
difference individually by LSD (Least Significant Difference).
The results of the study found 1) the administrators' roles in promoting the professional learning community
management (PLC) of schools under the Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District, overall
are the high levels. Considering in orders, the highest mean to the lowest one was as follows: Shared Vision,
Professional learning and development, Caring community, Supportive structure, Shared Leadership and
Collaborative Teamwork. 2 ) The comparison of the administrators' roles in promoting the professional learning
community management (PLC) of schools under the Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District
according to Educational degree overall were statistically different at the .0 5 level and The comparison of the
administrators' roles in promoting the professional learning community management (PLC) of schools under the
Department of Local Administration Mueang Chiang Rai District according to work experiences were statistically
different at the .05 level by 5 orders as Shared Vision, Collaborative Teamwork, Shared Leadership, Professional
learning and development and Caring community but Supportive structure were not statistically different.
Keywords : Professional learning community, Administrators' roles

บทนำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ประเทศให้มีความรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยปัจจัยสำคัญของการ
พัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งการปฏิรูปครูเป็นเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่ให้ทันโลกของศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้ครูมีทักษะ
ความรู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการสอนนอกเหนือจากการเน้นการบรรยายเป็นหลักสู่การเรียนรู้แบบสัมมนา ทดลอง วิจัย
หรือการตัง้ คำถาม (วิทยากร เชียงกูล, 2559) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีความคิดมีกระบวนการมีค่านิยม และเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning และ Professional Learning Community (PLC) สู่
คุณภาพ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกิดจากการร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร
และนักการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนิ น การขั บเคลื่ อ นกระบวนการ PLC สู ่ ส ถานศึ กษา ทั ้ ง ระดั บสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้ นพื้นฐาน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เป้าหมายเพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการนำกระบวนการตามกรอบชุมชน
แห่งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชีพ ไปใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพของผู ้เรี ยนอย่างแท้จ ริง (สำนักงานเขตพื้ น ที ่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17, 2560) รวมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที ่ ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ก ารดำเนิ น งานเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
การจัดการศึกษาของไทย เรื่องที่เกิดภาวะวิกฤตอย่างมากและควรเร่งปฏิรูปนัน้ คือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) พบว่า ภาพรวมทุกวิชายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งนั่น
เป็ น ผลสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย นที ่ ย ั ง ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในระบบการศึ ก ษ า จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เข้ามาขับเคลื่อนพัฒนาครูผู้สอนให้สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรู ปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC) ยังเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู
ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
กลไกสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ การมีชุมชนแห่ง วิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ใช้หลักการแห่งวิชาของตน ไปเพื่อการปรับปรุงด้านวิธีสอน และด้านทักษะ
ภาวะผู้นำ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ไตร่ตรอง เสวนา และการได้รับข้อมูลย้อนกลับที่แต่ละคนมีต่อกัน
กลับคืน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะเกิดขึ้นได้ จะต้องประกอบด้วยการรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และยังต้องประกอบด้วยบทบาทสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและสมาชิกในชุมชนที่จะสนับสนุน ซึ่ง
จะก่อให้เกิดองค์ประกอบลักษณะสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วยการส่งเสริมตามแนวทาง 6
ประการ (สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) คือ วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นำร่วม การ
เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้บริหารจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพการศึกษา ในฐานะ
ผู้นำยุคใหม่ที่เน้นการปฏิรูปต้องเป็นผู้นำคุณภาพ ต้องใช้กระบวนการดำเนินงาน ความร่วมมือ การมีปฏิสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงระหว่างครู ให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน องค์ประกอบของกระบวนการความร่วมมือเป็นการรวมเอา
ความเป็นหมู่คณะ การแลกเปลี่ยนภาวะผู้นำและการตัดสินใจ การวางแผน การสะท้อนกลับ และการประเมินผล
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นที่
สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ บทบาทการนำอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทการเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น บทบาทของ
นักบริหารมืออาชีพ บทบาทเป็นแบบอย่างประชาธิปไตย บทบาทในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และบทบาทอื่นตาม
สถานการณ์ (พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ , 2558) ซึ่งบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการบริหาร
จัดการของผู้บริหารต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานรู้จักวิธีโน้มน้าวผู้ร่วมงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา อยากอยู่กับ สถานศึกษาตลอดไป และผู้บริหารสถานศึกษาอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการดําเนินงานต่าง ๆในสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง
นอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วต้องทำตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน และควรจะมีเครื่องมือในการช่ วย
ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นอันจะนําไปสู่การบริหารจัดการงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึน้
จากความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการ
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมที่
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จะต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการศึ กษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการ
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ในสถานศึกษา ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรีย นรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์
การทำงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมุตฐิ านการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทมี่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการ
ส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ
เมืองเชียงราย แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 1,095 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวนทั้งสิ้น 285 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการ
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่วิทยากร เชียงกูล. (2559) รายงานสภาวะ
การศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร. กรุงเทพฯ :
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกั บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบตรวจรายการ
(Check List) สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตำแหน่ง วุฒกิ ารศึกษาประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามถึงบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
3. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากบทความ ตำรา เอกสารและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างและแก้ไขแบบสอบถามเพื่อนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยในครัง้ นี้
3.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3 นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3.4 นำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ถือว่าเป็นข้อคำถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ และนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.5 นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วนำเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล
3.7 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้( Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำ
ดรุณเวทย์) สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 30 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลั บ คืน มาทั ้ ง สิ ้ น 30 ชุ ด จากนั ้ น นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั ่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach's Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.95
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการโดยขอหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงราย จำนวน 13 โรงเรียน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
5.1 หาค่าความถี่ และร้อยละ ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
5.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามและแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
6. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
6.1 สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ห าคุ ณ ค่ า ของเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ การหาความเที ่ ย งตรงเชิ ง เนื ้ อ หาของ
แบบสอบถามแต่ละข้อโดยใช้สูตร IOC และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้การ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach's Alpha Coefficient)
6.2 สถิติในการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ทางวิ ชาชี พ (PLC) ของโรงเรี ย นสั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น อำเภอเมือ งเชี ย งราย
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.3 สถิติเชิงอ้างอิง ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดย
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างทางสถิติได้ทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least
Significant Difference)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่ง เสริมการจัดการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิ ชาชีพ ( PLC) ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนาวิชาชีพ และ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
ด้านภาวะผู้นำร่วม อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านมีผลการศึกษา ดังนี้
1.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านวิสัยทัศน์ร่วม พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมองเห็นภาพเป้าหมาย
ทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ผู้บริหารส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิ ชาชีพร่วมกัน อยู่ในระดับมาก และ
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนใช้ภาวะผู้นำร่วมกันในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการวางแนวปฏิบัติใน
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกในชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุนชนแห่งการเรียนรู้มีการคิดร่วมกันในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุนชนแห่งการเรียน รู้มีการสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านภาวะผู้นำร่วม การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านภาวะผู้ นำร่วมพบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหาร
ยึดหลักแนวทางบริหารจัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอำนาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยสนับสนุนให้
สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นผู้ลงมือกระทำ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดพื้นที่ เปิดกว้างให้สมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ผู้บริหารสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการพั ฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟังและการใคร่ครวญ อยู่ในระดับมาก
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารจัดและปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้มีเวลาที่เพียงพอต่อการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านชุมชนกัลยาณมิตร การศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านชุมชนกัลยาณมิตร
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างและ
ระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก และ ผู้บริหารมีการวางโครงสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรูปแบบไม่รวมศูนย์ หรือโครงสร้างแบบการปกครองตนเองของชุมชน เพื่อลดความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัตงิ านสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารเน้นความคล่องตัวใน
การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการโครงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ลดความเป็นองค์กรที่ยึด
วัฒนธรรมแบบราชการ และใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทาวิชาการ อยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน การศึ กษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านโครงสร้าง
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สนับสนุนชุมชน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ บริหารมีการ
จัดโครงสร้างและระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก และ ผู้บริหารมีการ
วางโครงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรูปแบบไม่รวมศูนย์ หรือโครงสร้างแบบการปกครองตนเองของ
ชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัตงิ านสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหาร
เน้นความคล่องตัวในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ อยู่
ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการโครงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ลดความเป็นองค์กรที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ และใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทาวิชาการ อยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย
2.1 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษา
1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริม
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงรายด้านวิสัยทัศน์ร่วม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีมี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านวิสัยทัศน์ร่วม แตกต่างกับ ผู้มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญา
โท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการ
ส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ
เมืองเชียงราย ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ จำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจแตกต่างกับ ผู้มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ด้านภาวะผู้นำร่วม การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริม
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงราย ด้านภาวะผู้นำร่วม จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มวี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านภาวะผู้นำร่วมแตกต่างกับ ผู้มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญา
โท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหาร
ต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาชีพแตกต่างกับ ผู้มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการ
ส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ
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เมืองเชียงราย ด้านชุมชนกัลยาณมิตร จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มวี ุฒกิ ารศึกษาปริญญา
ตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อ การส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านชุมชนกัลยาณมิตรแตกต่างกับ ผู้มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน การเปรียบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อ
การส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเมืองเชียงราย ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
แตกต่างกับ ผู้มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การ
ทำงาน
1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริม
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงรายด้านวิสัยทัศน์ร่วม จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การ
ทำงาน 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านวิสัยทัศน์ร่วม แตกต่างกับ
ผู้มีประสบการณ์การทำงาน 11-19 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2) ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการ
ส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ
เมื อ งเชี ย งรายด้ า นที ม ร่ ว มแรงร่ ว มใจ จำแนกตามประสบการณ์ ก ารทำงาน พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามที ่ มี
ประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านทีมร่วม
แรงร่วมใจแตกต่างกับ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน 11-19 ปี และผู้มีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจแตกต่างกับ ผู้มีประสบการณ์การ
ทำงาน 11-19 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ด้านภาวะผู้นำร่วม การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริม
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงรายด้านภาวะผู้นำร่วม จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การ
ทำงาน 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านภาวะผู้นำร่วมแตกต่างกับ
ผู้มีประสบการณ์การทำงาน 11-19 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหาร
ต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเมือ งเชี ย งราย ด้ า นการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาวิ ชาชี พ จำแนกตามประสบการณ์ ก ารทำงาน พบว่ า ผู ้ ต อบ
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แบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริม
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชี ย งราย ด้ า นการเรี ย นรู ้ แ ละการพั ฒ นาวิ ช าชี พ แตกต่ า งกั บ ผู ้ ม ี ป ระสบการณ์ ก ารทำงาน 5 -10 ปี และผู ้ มี
ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนาวิชาชีพแตกต่างกับ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน 11-19 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการ
ส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ
เมื อ งเชี ย งรายด้ า นชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร จำแนกตามประสบการณ์ ก ารทำงาน พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามที ่ มี
ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ด้านชุมชน
กัลยาณมิตรแตกต่างกับ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน 11-19 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อ
การส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเมืองเชียงรายด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 5 ปี ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน 11-19
ปี และผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการ
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงราย ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน ไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย พบประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าใน ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารมีบทบาท
มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย ดังนี้
1.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน พบว่าบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารมองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)
รวมถึงผู้บริหารมีการส่งเสริมให้สมาชิ กในชุมชนแห่งการเรียนรู้มีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน และ
ผู้บริหารยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในแต่ละปัจเจกบุคคลของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรอรดี ซาวคำเขตต์ (2561) ได้ศึกษาสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
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เชียงรายโซนเหนือในด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้
ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน การร่วมมือร่วมใจและมองเป้าหมายร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
1.2 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ พบว่าบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารมีการวางแนวปฏิบัติในการจัดการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกในชุนชนแห่งการเรียนรู้
รวมถึงผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุนชนแห่งการเรียนรู้มีการคิดร่วมกันในการจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ยังอาจจะเกิดจากที่ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุนชนแห่งการเรียนรู้มีการตัด สินใจ
ร่วมกันในการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของเกียรติสุดา กาศเกษม (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ ่นของโรงเรียนเทศบาลด้วยการวิจัย เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม ผล
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น พบว่ามี 5 องค์ประกอบ ซึ่งด้านการมีความร่วมมือ
จากสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอยู่ในลำดับความสำคัญที่ 2 โดยด้านการมีความ
ร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน
จากทุกภาคส่วน มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการพัฒนา
ชุ ม ชนรอบ ๆ โรงเรี ย นเทศบาลให้ เ ป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ตอบสนองแนวนโยบายการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.3 ด้านภาวะผู้นำร่วม พบว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารสามารถส่งเสริมให้สมาชิกในชุม ชนแห่งการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและ
วิชาชีพ รวมทั้งผู้บริหารยึดหลักแนวทางบริหารจัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอำนาจ การสร้างแรงบันดาลใจ
ของครู โดยสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นผู้ลงมือกระทำ นอกจากนั้นยังเกิดจากผู้บริหารส่งเสริมการ
ร่วมแบ่งปันอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้อง
ผลการวิจัย ของ ปริศนา วิโนสุยะ (2562) ได้ศึกษาสภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก พบว่า สภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก ในด้านภาวะผู้นำร่วม อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากผู้บริหารจัดให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ ครูมีอิสระในก ารเลือกวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความถนัดของผู้เรียน ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ราวมกันวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ครูทุกคนเข้าร่วมและให้ความสำคัญ
ในการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ครูจัดช่วงเวลาให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกันหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามศักยภาพของผู้เรียน
1.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ พบว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวมถึงการที่ผู้บริหารมีการสนับสนุนการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟังและการใคร่ครวญเพื่อ
สนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และผู้บริหารสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมสนับ สนุนให้กำลังใจสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ส่งเสริม
และสนับสนุนครูผู้สอน นำผลการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัตงิ านวิชาชีพให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของ พระอดุลวิทย์ ปิจจะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการดำเนินงานกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่งเสริมให้ครูนำประเด็น
ปัญหาจากการปฏิบัตงิ านของครูมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ยอมรับความคิดเห็นร่วมกัน และในระหว่างการพูดคุย ควรมี
การจัดเวลาเพื่อร่วมกัน พิจารณาการกลยุทธ์ใหม่ ๆ ด้านการสอนที่เหมาะสมกับครู มีเสรีภาพในการแสดงออกทาง
ความคิดและเป็นพื้นที่ปราศจากการใช้อำนาจกดดัน มีจริยธรรมแห่งความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นการ เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์
กันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิตและให้ต้นสังกัดลดการอบรมครูที่มีบ่อยเกินไป เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนให้กับนักเรียน เพื่อ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ตามนโยบายของการศึกษาชาติ
1.5 ด้านชุมชนกัลยาณมิตร พบว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารสนับสนุน ให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน ใช้ความเป็น
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน รวมถึงผู้ บริหารส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของวรลักษณ์ ชู
กำนิด (2557) ได้ศึกษารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศ
ไทย ผลการศึกษาสามรถสรุปองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบท
โรงเรียนในประเทศไทย ได้ 6 องค์ประกอบ ที่เรียงลำดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1
ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย องค์ประกอบที่ 2 ระบบเปิดแบบผนึกกำลังมุ่งสู่ผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์เชิง
ศรัทธาร่วม องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นำเร้าศักยภาพ องค์ประกอบที่ 5 ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะความ
เป็นครู องค์ประกอบที่ 6 พื้นที่เรียนรู้บนฐานงานจริง ทั้ง 6 องค์ประกอบของ PLC สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบท
โรงเรียนในประเทศไทย เป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
1.6 ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน พบว่าบทบาทของผู้บ ริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างและระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
รวมทั้งผู้บริหารมีการวางโครงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรูปแบบไม่รวมศูนย์ หรือโครงสร้างแบบการ
ปกครองตนเองของชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลงซึ่งสอดคล้ อ ง
ผลการวิจัยของ พระอดุลวิทย์ ปิจจะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการดำเนินงานกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางในการดำเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
2. ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ตามประสบการณ์การทำงาน
2.1 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ใน
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการ
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง
เชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้ าจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ใช้ความรู้
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ในการปฏิบัติงาน และใช้คุณวุฒิทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นันท์นภัส ชัยสงคราม (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบการ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์สถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรและด้านการเรียนรู้และ การพัฒนาวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ . 01
นอกนั้นไม่แตกต่างกันส่วน ผลการเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
2.2 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์การ
ทำงาน พบว่า มีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านทีม
ร่วมแรงร่วมใจ ด้านภาวะผู้นำร่วม ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ และด้านชุมชนกัลยาณมิตร ส่วนด้านโครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูปฏิบัติตนตามบทบาทของตนเองในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
อีกทัง้ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่ง
มีการบรรจุเวลาเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พ (PLC) ให้อยู่ในตารางการจัดการเรียนการสอนของครู และ
ประสบการณ์ในการทำงาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน อาจเป็นเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พบเห็นปัญหาอุปสรรค และแก้ปัญหา พัฒนางานด้วยตนเองจนก่อ
เกิดเป็นประสบการณ์หรือเกิดการเรียนรู้ อีกทัง้ ยังให้เป็นเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของธีรยุทธ รุจาคม (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
พบว่า ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ
1). วิสัยทัศน์ร่วมกัน 2).ร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือ 3) ภาวะผู้นำ 4) กัลยาณมิตร 5) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
และ 6) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ และแต่ละองค์ประกอบจำแนกตามประสบการณ์การทำงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามการทดสอบทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกัน
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็น
อย่างสูง ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ น ทร คล้ า ยอ่ ำ อาจารย์ ประจำสาขาการบริ หารการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายที่กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไขและตรวจเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
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ขอขอบพระคุณ ผู้ให้ขอ้ มูลในการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ซึ่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ที่อนุเคราะห์ ให้ ความร่วมมือตอบแบบสอบถามอย่างดี ซึ่ง
เป็นประโยชน์ ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ านที่
คอยให้ กำลังใจที่ดี และคอยสนับสนุน ตลอดระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์อันพึงได้จากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบให้ บุพการี และขออุทิศให้
ผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียน ตลอดระยะเวลาในการศึกษาทั้งที่ เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ย
นามที่เกี่ยวข้องในความสำเร็จในครั้งนี้ และให้เป็นคุณูปการแก่วงการศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนายิ่งขึน้ ไป
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การจั ด ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษา
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
The informative system management for educational quality assurance in Thai
border school groups under Secondary Educational Service Area Office 36
วิศรุตา ศรีสม1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Wisaruta Srisom1* and Tararat Malaitao,2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามตำแหน่งและขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุด
ถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน
212 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(กรณีผู้บริหาร) จำนวน 8 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตาม
ขนาดโรงเรี ย นตามจำนวนประชากรจากจำนวนครู ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ก ารสอนทั ้ ง 8 โรงเรี ย น จำนวน 204 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5
ด้าน ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บจั ด ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
พบว่า 2.1) การดำเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตาม
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน 2.2) การดำเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกั นคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the organization of an informative system management
for educational quality assurance in Thai border school groups under Secondary Educational Service Area Office
36, and 2) compare the organization of an informative system management for educational quality assurance in
Thai border school groups under Secondary Educational Service Area Office 36, classified by position and size of
educational institutions. The sample participants were from 8 schools consisted of 212 administrators and teachers
in Thai border school groups under Secondary Educational Service Area Office 36 in academic year of 2020. The
researcher used purposive sampling (to analyze the administrators) to 8 people and used stratified sampling
method according to the s number of the teachers in 8 schools for 204 people. The tool for data collection was 5
levels rating scale questionnaire which has 5 parts that has IOC rating between 0.67 – 1.00 and has the tool
content validity equals to 0.98. The statistics used for data analysis were mean of frequency, percentage,
arithmetic mean, standard deviation and One – way ANOVA.
The result of the research were as follow:
1 . the results of the implementation of the information system for the quality assurance of educational
institutions was overall and in each individual aspect at a high level.
2. the comparison of the implementation of the information system for the quality assurance of educational
institutions showed that 2.1) the results of implementation of the information system for the quality assurance of
educational institutions classified by the position of the respondents was not different, and 2.2) the r e s u l t s o f
implementation of the information system for quality assurance of educational institutions classified by school size
was different at the statistically significant .05 level.
Keywords : The informative system management for educational quality assurance

บทนำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้กล่าวถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ในเป้าหมายที่ 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
ประเมิน และรายงานผล มีตัวชีว้ ัดที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ คือ (1) มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การบริการจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงาน
ทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2545) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุ ณภาพนั้นจะต้องมีค วาม
เที่ยงตรงตามเรื่องที่ต้องการใช้ เรียกใช้ได้สะดวก รวดเร็วและทันต่อเวลา ซึ่งสถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ มีส่วนช่วยให้สถานศึกษา
สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจบนรากฐานหลักวิชา หลักฐาน
ข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ มีการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความสมเหตุสมผล ระบบ
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สารสนเทศนั้น จึงนำไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการดำเนินงานการบริห าร
สถานศึกษาได้อีกด้วย
การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องดำเนินการวางระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ
กระบวนการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะทำให้
สถานศึกษาได้ข้อมูลย้อนกลับ ที่สะท้อนให้เห็นการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งการดำเนินงาน
ดังกล่าวจะต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง แก้ปัญหาและดำเนินงานในสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีสุดท้ายในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ซึ่งสำนักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายที่จะประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษาตามที่ต้นสังกัดได้ส่ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 สำนักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงได้หยุดการประเมินภายนอกรอบ 4 เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ( New Normal) ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้เตรียมการดำเนินการในการงดลงพื้นที่ แต่จะสอบถามรายละเอียดผ่านทางระบบวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือการโทรสอบถามในกรณี ที ่บางตัว ชี้ วั ดยัง มี ข้ อสงสั ย ส่วนสถานศึก ษาที่
พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ามีความจำเป็นจะต้องลงพื้นที่ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาเพื่อลงพื้นที่ตามปกติในช่วงที่มีการเปิดภาคเรียน (สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน), 2563) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การจัดระบบ
สารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และผู้ ที่รับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามตำแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษากลุ่มสหวิท ยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้วิจัยได้ยึดเอา
หลักการและขั้นตอนสำคัญในการจัดการสารสนเทศ ตามสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 5 ด้าน
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ตำแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครู
ขนาดโรงเรียน
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่
4. ขนาดใหญ่พิเศษ

การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36
1) การรวบรวมข้อมูล
2) การตรวจสอบข้อมูล
3) การประมวลผลข้อมูล
4) การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ

สมมุตฐิ าน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แตกต่าง
กัน
2. สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีการดำเนินงานในวิจัยการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที ่การศึก ษามัธยมศึก ษาเขต 36 โดยผู้วิจัย ได้
ดำเนินการศึกษาตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนกลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8
โรงเรียน โดยมีจำนวนครู 451 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่
การสอนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำปี
การศึกษา 2563 จำนวน 8 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการคำนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, 1973) กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 คิดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 212 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(กรณีผู้บริหาร) จำนวน 8 คน และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling ) ตามขนาดโรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
แล้วทำการเทียบสัดส่วนตามจำนวนประชากรจากจำนวนครูที่ปฏิบัตหิ น้าที่การสอนทั้ง 8 โรงเรียนนั้น และทำการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 204 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบสำรวจรายการ (Check – List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 5
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการ
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และ 5) ด้านการจัดเก็บข้อมูและสารสนเทศ รวมทั้งหมด 35 รายการ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าระหว่าง
0.67 – 1.00 การนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน
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มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 กลุ่มย่อยที่ 4 โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษได้แก่
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 11 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 8 คน โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 7 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้แก่ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 4 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
3. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ระดั บการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการจำแนกตามตำแหน่งที่
ต่างกันระหว่างผู้บริหารและครู โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา กลุ ่ ม สหวิ ทยาเขตสุ ด ถิ ่ น ไทย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยการจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบค่าเอฟ (f-test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่
1

2

สถานภาพ
ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู
รวม
ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

8
204

3.80
96.20

212

100.00

38
55
49
70

17.90
25.90
23.10
33.00

212

100.00

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 และครูจำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 96.20 และผู้ตอบแบบสอบถามปฏิ บัต ิง านใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.90 ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาใหญ่ จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 และปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษา
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตาราง 2 แสดงค่ า เฉลี ่ ย (x̅) และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการจั ด ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การ
ประกันคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุ ดถิ่ นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื ้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ข้อ
1
2
3
4
5

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการรวบรวมข้อมูล
ด้านการตรวจสอบข้อมูล
ด้านการประมวลผลข้อมูล
ด้านการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
ภาพรวม

(N=212)
x̅

S.D.

4.21
4.20
4.21
4.22
4.16
4.20

0.32
0.33
0.31
0.30
0.29
0.27

ระดับการ
จัดระบบ
สารสนเทศ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับที่
2
3
2
1
4

ผลการวิเคราะห์การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก (x=4.20, S.D. =0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการนำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ(x=4.22, S.D. =0.30) รองลงมา คือ ด้ า นการรวบรวมข้ อ มู ล (x=4.21, S.D. =0.32)และ ด้ า นการ
ประมวลผลข้อมูล(x=4.21, S.D. =0.31) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและด้านการตรวจสอบข้อมูล (x=4.20, S.D. =0.33)
ตามลำดับ ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ (x=4.16, S.D. =0.29))
ตาราง 3 ผลการเปรี ย บเที ย บการจั ด ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
จำแนกตามตำแหน่ ง ของผู ้ ต อบแบบสอบถามในสถานศึ ก ษากลุ ่ ม สหวิ ท ยาเขตสุ ด ถิ ่ น ไทย สั ง กั ด
สำนักงาน เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ
ตำแหน่ง
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
t
sig
ผู้บริหาร
ครู
สถานศึกษา (8)
(204)
S.D.
S.D.
x̅
x̅
4.05 0.36 4.22 0.32 -1.508
.133
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.00 0.36 4.21 0.32 -1.808
.072
ด้านการตรวจสอบข้อมูล
4.10 0.29 4.22 0.31
-1.034
.303
ด้านการประมวลผลข้อมูล
4.08 0.41 4.22 0.29 -1.299
.195
ด้านการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
4.05 0.24 4.16 0.30 -1.100
.273
ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
4.06 0.28 4.21 0.27 -1.560
.120
ภาพรวม

996
จากตาราง 3 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตาม
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 มีการ จัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกั นคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานทั้งรายด้านละ
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4

ผลการเปรี ย บเที ย บการจั ด ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
จำแนกตามตำแหน่ ง ของผู ้ ต อบแบบสอบถามในสถานศึ ก ษากลุ ่ ม สหวิ ท ยาเขตสุ ด ถิ ่ น ไทย สั ง กั ด
สำนักงาน เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

แหล่งความ
แปรปรวน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านที่ 3 การประมวลผลข้อมูล
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ด้านที่ 4 ด้านการนำเสนอข้อมูลและ
ภายในกลุ่ม
สารสนเทศ
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ด้านที่ 5 ด้านการจัดเก็บข้อมูล
ภายในกลุ่ม
สารสนเทศ
รวม
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ss

df

MS

F

Sig

12.028
9.866
21.895
12.534
9.785
22.319
10.911
9.130
20.040
8.678
9.952
18.630
7.533
10.782
18.315

3
208
211
3
208
211
3
208
211
3
208
211
3
208
211

4.009
0.047

84.528*

0.000

4.178
0.047

88.813*

0.000

3.637
0.044

82.861*

0.000

2.893
0.048

60.451*

0.000

2.511
0.052

48.438*

0.000
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุ ดถิ่ นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นรายคู่
ขนาดเล็ก
ขนาด
ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
ขนาดสถานศึกษา
ระดับ
x S.D.
กลาง
พิเศษ
ขนาดเล็ก
3.74 0.25
-.442*
-.608*
-.665*
มาก
ขนาดกลาง
4.18 0.24
-.166*
-.224*
มาก
ขนาดใหญ่
4.34 0.20
มาก
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.41 0.19
มาก
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึ กษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุ ดถิ่ นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื ้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการตรวจสอบข้อมูล เป็นรายคู่
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
ขนาดสถานศึกษา
SD
ระดับ
ˉx
พิเศษ
ขนาดเล็ก
3.73
ขนาดกลาง
4.15
ขนาดใหญ่
4.34
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.41
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.33
0.24
0.15
0.15

-.419*

-.609*
-.190*

-.679*
-.260*

มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการประมวลผลข้อมูล เป็นรายคู่
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
ขนาดสถานศึกษา
SD
ระดับ
ˉx
พิเศษ
ขนาดเล็ก
3.78
ขนาดกลาง
4.15
ขนาดใหญ่
4.41
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.37
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.35
0.24
0.11
0.11

-.365*

-.624*
-.259*

-.591*
-.226*

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึ กษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุ ดถิ่ นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื ้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เป็นรายคู่
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
ขนาดสถานศึกษา
SD
ระดับ
ˉx
พิเศษ
ขนาดเล็ก
3.80
ขนาดกลาง
4.22
ขนาดใหญ่
4.32
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.37
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.35
0.24
0.17
0.12

-.416*

-.514*
-.098*

-.569*
-.153*

มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
ขนาดสถานศึกษา
SD
ระดับ
ˉx
พิเศษ
ขนาดเล็ก
3.81
ขนาดกลาง
4.08
ขนาดใหญ่
4.31
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.30
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.36
0.23
0.17
0.16

-.275*

-.510*
-.235*

-.487*
-.212*

มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศรองลงมา คือ
ด้านการรวบรวมข้อมูล และ ด้านการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและด้านการตรวจสอบข้อมูล ตามลำดับ
ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
2. ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำแนก
ตามตำแหน่งและขนาดสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบว่า
2.1 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่งของ
ผู้ตอบแบบสอบถามสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกั นคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานทั้งรายด้านละภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกั นคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของ
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สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบว่ามีการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อพิ จารณารายคู่ พบว่า คู่แรกที่มีความแตกต่างกัน คือ
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก แตกต่ า งกั บสถานศึ ก ษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แ ละขนาดใหญ่ พ ิ เศษ และคู ่ ส ุ ด ท้ า ย คือ
สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.2 ด้ า นการตรวจสอบข้ อ มู ล เมื่ อ พิ จ ารณารายคู ่ พบว่ า คู ่ แ รกที ่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น คือ
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก แตกต่ า งกั บสถานศึ ก ษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แ ละขนาดใหญ่ พ ิ เศษ และคู ่ ส ุ ด ท้ า ย คือ
สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.3 ด้านการประมวลผลข้อ มูล เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า คู่แรกที่มีความแตกต่างกั น คือ
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก แตกต่ า งกั บสถานศึ ก ษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แ ละขนาดใหญ่ พ ิ เศษ และคู ่ ส ุ ด ท้ า ย คือ
สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2.4 ด้านการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า คู่แรกที่มีความแตกต่าง
กันคือ สถานศึกษาขนาดเล็กแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ และคู่สุดท้ายคือ คือ
สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า คู่แรกที่มคี วามแตกต่างกัน
คือ สถานศึกษาขนาดเล็กแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ และคู่สุดท้าย คือ
สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อธิปรายผล
1. ระดับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า มีการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีการจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการนำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล และด้านการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ เกวลี ศิริแสน (2558) ได้ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่า การบริหารระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มีภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ซึ่งด้านการนำข้อมูลไปใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูลและด้านการจัดเก็บข้อมูลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
สุนันทา หาผลดี (2557) ได้ศึกษา แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านของการจัดระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก โดยด้านการตรวจสอบข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ การจัดเก็บข้อมูลและด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
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2. ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จำแนกตาม
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ในสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษามีการดำเนินการทั้งรายด้านและ
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ สมสนิท เอธิการ(2558) ที่ได้
ศึ ก ษาการดำเนิ น งานจั ด ระบบสารสนเทศเพื ่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่ พบว่า ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่ซึ่งจำแนกตาม
ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ ณัฐชริดา บัณฑุ
กาญาจน์ (2559) ได้ศึกษาการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนราชดําริกรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนราชดําริกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2 ตามตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนีเ้ ป็นเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการแต่งตั้งครูในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และยังมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ มีการ
สำรองข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลสารสนเทศ
3. ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จำแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
พบว่า มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษามีการดำเนินการทั้งรายด้านและภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสถานศึกษาศึกษาขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับ กันตนา มั่นจิตร (2557) ที่ได้ศกึ ษาเรื่องการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการมากกว่าครูที่ปฏิบัตงิ านในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ คอยเกษม (2556) ที่ ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า การ
บริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยู่ระดับมาก และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการบริหารระบบสารสนเทศแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่
นอกจากนี้สถานศึกษาขนาดกลาง มีการบริหารระบบสารสนเทศแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการบริหารระบบสารสนเทศแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยครั้งนี้ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สรุป
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1001
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. สถานศึกษาควรมีการกำหนดเครื่องมือ วิธีการจัดเก็บ ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูล
2. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ โดยให้สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย มีการตรวจสอบ
ข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน มี
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพ
3. สถานศึกษาควรมีการประมวลข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะของข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็น บุคลากร
สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบความถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงการนิเทศติดตามการ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ ทั้งด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ รวมไปถึงด้านการจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศ
5. มี ก ารพั ฒ นาบุ คลากร ให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยี เข้ ามาช่ว ยในการจัด ระบบ
สารสนเทศ เพื่อความสะดวกและแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารระบบสารสนเทศกับประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
3. ศึกษาการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเอง เรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณ ภาพการศึก ษา ของ
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัย
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม นายโกวิท
โกแสนตอ ผู้อำนวยการชำนาญการพิ เศษ โรงเรียนบ้านแม่ เต๋ อ และ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำวิทยาลั ย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงรายทุกโรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่
ได้มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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บทบาทผู ้ บ ริ ห ารในการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง กั ด
สังฆมณฑลเชียงราย
Role of Administration in the Promotion Learner’s Ethics in Catholic school of
Chiang Rai Diocese
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บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย 2) เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย จำแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย จำนวน 162 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
เชียงราย โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการอภิบาล ด้านการ
เผยแผ่ธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการและมาตรฐาน ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา
ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
เชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการอภิบาล ด้านการเผยแผ่ธรรม
ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรั พยากร
และด้านการจัดการและมาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05 และการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
เชียงราย โดยรวมแตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผยแผ่ธรรม ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา ด้าน
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และด้านการจัดการและมาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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Abstract
This research aimed to 1) study the role of administrators in promoting student ethics in Catholic schools
of Chiang Rai Diocese 2) to compare the roles of administrators in promoting student ethics in Catholic schools of
Chiang Rai Diocese classified by educational background and work experience. Sample group Including
administrators and teachers in Catholic schools Under the Diocese of Chiang Rai, 162 people used a questionnaire
as a study tool. The data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study revealed that the role of administrators in promoting student ethics in Catholic
schools of Chiang Rai Diocese Overall and each side were at a moderate level. When considered individually, it
was found that Pastoral Dharma propagation There was the highest average, followed by management and
standards. In helping the poor in education Atmosphere, Environment and Resources And the side with the lowest
average was learning activities.
A comparison of roles of administrators in promoting student ethics in Catholic schools of Chiang Rai
Diocese Classified by educational background, it was found that there were 6 different aspects, namely, pastoral
care. Dharma propagation In helping the poor in education Learning activities Atmosphere, Environment and
Resources And management and standards The statistical significance of 0 . 0 5 and the comparison of roles of
administrators in promoting student ethics in Catholic schools under the Diocese of Chiang Rai. Categorized by
work experience, it was found that there were opinions about the role of administrators in promoting student ethics
in Catholic schools of Chiang Rai Diocese. In total, differing from 4 aspects, namely, the Dharma propagation In
helping the poor in education Atmosphere, Environment and Resources And management and standards
Statistically significant at 0.05.
Keywords : Executive role, Ethics

บทนำ
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง
ๆ ให้กับเด็กนักเรียน และควรเป็นสถานที่ช่วยสร้างและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนด้วย เพื่อช่วยให้
เด็กสามารถมีชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรู ้ให้
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็น
แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิย มที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา อีกทั้งการ
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ(กรม
สามัญศึกษา, 2544) และเป้าหมายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนได้ถูกกำหนดในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ข้ อ 2 อี ก ทั ้ ง ปั จ จุ บ ั น มี ก ารตั ้ ง องค์ ก ารมหาชนตามบทบั ญ ญั ต ิ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึก ษา โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างเกณฑ์ มาตรฐาน และเพื่อการประเมิ นสถานศึกษา มี
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือมาตรฐานด้านผู้เรียนกำหนดไว้ว่า ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548)
แต่ปัจจุบันในประเทศไทยของเราก็ยังคงประสบกับปัญหาความเสื่อมทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยผู้คน
ส่วนมากให้คุณค่ากันด้วยผลประโยชน์และสิ่งของ ละเลยคุณค่าทางด้านจิตใจ และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทำให้เกิด
ปัญหาการทุจริต ปัญหาโสเภณี ปัญหาการพนันและสิ่งเสพติด การใช้ความรุนแรงและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจและจริยธรรมเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ของเด็กและเยาวชนด้วย (วิรัตน์ รัตนกำเนิด , 2551) ดังตัวอย่างของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่
ได้ไปปล้นร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งกราดยิงประชาชนและพนักงานในร้าน ทำ
ให้มีผู้เสียชีวิต 3 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 คน เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) หรือ
ในกรณีของลูกชายอายุ 16 ปี ที่ใช้มีดกระหน่ำแทง แม่แท้ๆ ของตัวเอง จำนวน 12 แผล บาดเจ็บสาหัสเพียงเพราะ
ความอยากมีชีวิตที่อิสระของตัวเองไม่ต้องการให้มีใครมาบังคับให้อยู่ในกรอบ หรือทำในสิ่งที่แม่ต้องการอยากให้เป็น
และคิดว่าหากฆ่าแม่แล้วก็จะทำอะไรก็ได้ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2563) ข่าวครูทำร้ายนักเรียน ซึ่งจากกรณีโลกโซเชียล มี
การแชร์เรื่องราวของ “ครูจุ๋ม” ครูห้องเด็กอนุบาล โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ทำร้ายลูกศิษย์ ทั้งจิกผม ผลักจนล้ม
จนเด็กหวาดผวา และแสดงอาการไม่อยากไปโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้เห็น ขณะที่ครูที่อยู่ในห้องอีก 2-3 คน ไม่มีใคร
เข้าไปห้ามปรามแต่อย่างใด (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) ข่าวครูสอนตนตรีล่อลวงสาววัย 16 ปี ไปทำอนาจาร หลังหลอก
เหยื่อให้มาเป็นโมเดลลิ่งจ้างถ่ายชุดวาบหวิว ในห้องพัก ผู้เสียหายหลงเชื่อรับงาน กลับถูกหว่านล้อมเข้าลวนลามและ
ถ่ายคลิปเก็บไว้ดู (ไทยรัฐออนไลน์ , 2563) และยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องผิดศีลธรรมอีกมากมายที่เราสามารถพบ
เห็นได้จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ อันสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางจริยธรรมในสังคมไทยในปัจจุบัน
สำหรับโรงเรียนคาทอลิกต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบัน กล่าวคือ 1. ปัญหา
สภาพทางสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตการเป็นอยู่ เป็นชุมชนเมืองและ
สังคมอุตสาหกรรม กำลังเคลื่อนเข้าสู่ “ระบบเศรษฐกิจขั้นที่สาม” อันเห็นได้จาก มีมาตรฐานการครองชีพสูง มีโอกาส
ทางการศึกษาที่หลากหลายและมีระบบสื่อสารมวลชนที่สลับซับซ้อน ความยากจนและหิวโหยแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก
ความขัดแย้งภายในสงครามกลางเมือง ความเสื่อมโทรมของชุมชนเมือง การแพร่กระจายของอาชญากรรมในเมือง
ใหญ่และการขาดงบประมาณของรัฐที่สนับสนุนโรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐ 2. ปัญหาลักษณะของเยาวชนในโลกปัจจุบัน (1)
ความสามารถในการเรียนรู้ เยาวชนสามารถซึมซับความรู้ต่าง ๆ นานา จากแหล่งที่มาหลากหลายแต่ไม่สามารถจัด
ระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ไม่สามารถคิดเชิงวิพากษ์เพื่อแยกแยะสิ่งที่จริงและสิ่งที่ดี ออก
จากสิ่งตรงกันข้าม ไม่มีบรรทัดฐานทางศาสนาและศีลธรรม เพื่อที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีจุดหมาย
และเป็นอิสระ เมื่อต้องเผชิญกับทัศนคติที่ไม่เป็นบวกต่อคุณค่าชีวติ และกระแสสังคม เยาวชนกลับได้รับรู้แนวความคิด
อย่างคลุมเครือเกี่ยวกับความจริง ความงาม และความดี จนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร (2) ลักษณะร่วมกัน เยาวชนเป็น
จำนวนมากตกอยู่ในภาวะที่ขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรง ดำเนินชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสัมพันธ์ที่แท้จริง
ทำให้ต้องทนทุกข์จากความโดดเดี่ยวและการขาดความรัก เยาวชนมีความวิตกกังวลอย่างมากถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน
ไม่สามารถค้นหาความหมายของชีวิตหรือพยายามหนีความโดดเดี่ยวด้วยการหันไปพึ่งสิ่งเสพติด กามารมณ์ หรือมี
พฤติกรรมแปลกแยก ฯลฯ มีน้ำใจดีอย่างไร้จุดหมาย กระตือรือร้น และกระหายที่จะเข้าร่วมในขบวนการที่กำลังเป็นที่
นิยมกัน แต่ไร้ทิศทางที่แน่ชัด และขาดสายใยผูกพันจากภายใน (3) การตั้งคำถามของเยาวชนที่มีต่อโลกและศาสนา
คำถามที่มีคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเมื่อโลกอาจจบลงด้วยการทำลายล้างจากระเบิดปรมาณู คำถาม
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ที่มีต่อกระแสของอารยธรรมสมัยใหม่ที่ท่วมเอ่อในโลกด้วยวัตถุ ซึ่งอาจดูสวยงามและมีประโยชน์ แต่กลับต้องตั้งข้อ
สงสัยว่า จุดหมายของชีวิตเป็นเพียงการได้ครอบครอง “วัตถุ” เหล่านัน้ หรือว่าจะมีสิ่งอื่นที่มีคุณค่าที่แท้จริงสูงกว่านั้น
คำถามเกี่ยวกับความอยุติธรรมที่แบ่งแยกคนที่มีอิสระและคนรวย ออกจากคนที่ถูกกดขี่และคนจน คำถามที่มีต่อ
ศาสนาว่า ศาสนาสามารถที่จะให้คำตอบกับปัญหาเร่งด่วนที่ทำให้มนุษย์ต้องทุกข์ทรมานอยู่หรือไม่ และกับปัญหาที่ว่า
ทำอย่างไรจึงจะมีความเชื่ออย่างลึกซึ้ง และดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย,
2562)
โรงเรียนคาทอลิกจึงมีความมุ่งมั่นในการช่วยส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนซึ่งเป็นปัจจุบันและอนาคตของ
ประเทศชาติ โดยในกฤษฎีกาสมั ชชาใหญ่ข องพระศาสนจัก รคาทอลิ ก พ.ศ. 2558 ได้กำหนดเป้าหมายแท้ ข อง
สถานศึกษาคาทอลิก คือ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักเมตตาของพระองค์ โดยมีพันธกิจ คือ 1)
ต้องทำให้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกปรากฏอย่างจัดเจนเสมอ พร้อมกับทั้งสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรในทุกระดับ 2) บริหารจัดการเรียนการสอนที่ยึดถืออย่างมั่นคงในคุณค่าพระวรสาร และได้รับการหล่อหลอม
ด้วยคุณค่าพระวรสารอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ให้เจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง 4)
สอนและอบรมในทุกสิ่งที่เป็นความจริง ความดีงาม และความงดงาม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ 5) ต้องช่วยเหลือ
ครอบครัวของผู้เรียนให้รู้จักวิธีแนะนำความเชื่อให้กับลูกๆ (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2563, หน้า 1)
แต่กระนั้นก็ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้มองเห็นถึงสภาวะย้อนแย้งที่เกิด
ขึ้นกับโรงเรียนคาทอลิก กล่าวคือสภาวะที่คาดหวังว่า โรงเรียนคาทอลิกมีภาพลักษณ์ที่เน้นการพัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีที่เก่ง หรือคนเก่งที่ดี เกิดสภาวะย้อนแย้ง คือ ผู้บริหารและครูขาด
ความรู้และทักษะในการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่นักเรียน (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2562, หน้า 83)
ผู้วิจัยได้มองเห็นความสำคัญของการพั ฒนาจริยธรรมนัก เรียนที่ นับวันจะถดถอยลงด้ว ยสาเหตุต ่ า งๆ
สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงควรจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ ในการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้มคี วามประพฤติปฏิบัตติ นตามลักษณะอันที่พึงประสงค์ของสังคม เพื่อให้เป็น
คนที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจดีงามต่อไป จากความเป็น มาและความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมแก่ เด็ก
นักเรียน ตามแนวทางการพัฒนางานจิตตาภิบาลของโรงเรียน (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ, ฝ่ายการศึกษา, 2545, หน้า
40) เพื่อจะได้ข้อมูลนำมาใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาด้านจริยธรรม และเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา และ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึ กษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิ ก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย จำแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน
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กรอบแนวคิดสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์ในการทำงาน
1-5 ปี
6-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม
8’ จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย 6 ด้าน
1. ด้านการอภิบาล
2. ด้านการเผยแผ่ธรรม
3. ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ดา้ นการศึกษา
4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
6. ด้านการจัดการและมาตรฐาน

สมมุติฐาน
ผู้บริหารและครูที่มีวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกันในบทบาท
ของผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยดำเนินการดามลำดับ ดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
2. การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนคาทอลิกกัดสังฆมณฑลเชียงราย ปี
การศึกษา 2563 จำนวน จำนวนทั้งสิ้น 280 คน (26 มิถุนายน 2563) โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (K.V.Krejcie and D.W.Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 162 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารใน
การส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บสถานภาพข้ อมู ลทั ่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามมีลัก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลเชียงรายซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการอภิบาล ด้านการเผยแผ่ธรรม
ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
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และ ด้านการจัดการและมาตรฐานโดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้
5 หมายถึง มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมฯ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมฯ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมฯ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าทฤษฎี หลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กำหนดกรอบแนวความคิดเพื่อสร้างข้อคำถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ทั้ง 6 ด้าน คือด้านการอภิบาล ด้านการเผยแผ่ธรรม ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ดา้ นการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และ ด้าน
การจัดการและมาตรฐาน
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นำเครื่ อ งมือ ที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาที ่ ปรั บปรุ ง แล้ ว เสนอต่ อ ผู ้ เชี ่ ย วชาญจำนวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ 1. ผู ้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ 2. บาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน และ 3. นายวรพงษ์ สันติวงษ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือในด้านความตรงของเนื้อหา (Content Validity) รวมทั้งภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม
5. นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.67-1.00
6. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่ประชากร
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนศีลรวี เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
7. นำแบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.985
8. จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ไปติดต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
เชียงราย และผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของแต่ละโรงเรียนด้วยตนเอง
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามในเวลาที่กำหนด
4. นำแบบสอบถามที่ได้คนื มาจำนวน 162 ชุด แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนนำไปวิเคราะห์
ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลความคิดเห็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย โดยการหาค่าเฉลี่ย (xˉ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนำมาเปรียบเทียบ เกณฑ์ใน
การแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1. ใช้สถิตคิ ่าร้อยละ (Percentage)
2. ใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิ ก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้การทดสอบ F-test และ oneway ANOVA

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) พบว่าเป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 และครูผู้สอน จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.80 จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา พบว่า มีระดับปริญญาตรี จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 ระดับ
ปริญญาโท จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 จำแนก
ตามประสบการณ์ทำงาน พบว่ามี มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 5 ปี 59 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 ประสบการณ์
ทำงาน 6 – 10 ปี 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 และ 11 ปีขนึ้ ไป 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70
2. ผลการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงรายโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )และ ผลการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลเชียงราย โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ได้แก่ ระดับวุฒกิ ารศึกษาและ
ประสบการณ์การทำงาน พบว่าระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงรายในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, S.D. = 0.69 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านที่มีระดับบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการอภิบาล และด้านการเผยแผ่ธรรม โดย
อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน ( X = 3.47, S.D. = 0.76) รองลงมาได้แก่ การจัดการและมาตรฐานอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.46, S.D. = 0.71) รองลงมา ได้แก่ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ดา้ นการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( X

1010
= 3.45, S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.44,
S.D. = 0.70) ตามลำดับ และด้านที่มีระดับบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42, S.D. = 0.70)
จำแนกตามวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริย ธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงราย โดยรวมแตกต่างกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้ านการอภิบาลด้านการ
เผยแผ่ธรรม ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ดา้ นการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร และด้านการจัดและมาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงราย โดยรวมแตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผย
แผ่ธรรม ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และด้านการจัดแล ะ
มาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลเชียงราย ผู้วิจัยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่แสดงความคิดเห็ นในเรื่องบทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงรายในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารยังไม่ได้
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนให้มากเท่าที่ควรในด้านการอภิบาล ด้านการเผยแผ่ธรรม ด้ านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้าน
การศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และด้านการจัดการและ
มาตรฐาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศวง วิจิตรวงศ์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารโรงเรี ยน
คาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทบาทที่
ปฏิบัตจิ ริงของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอภิปรายผลรายด้านดังนี้
1.1 ด้านการอภิบาล บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย ด้านการอภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลางอาจเนื่องมาจาก โรงเรียนจัดให้มีก าร
อภิบาลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน โรงเรียนจัดให้มีห้องคริสต์ศาสนา/ห้องคำสอน/ห้องจริยธรรม พร้อมสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลั กธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ โรงเรียน
จัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมและยุติธรรมแก่บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้รับการอบรมและ
ส่งเสริมความเชื่อ ความศรัท ธาตามความเชื่อของแต่ละศาสนา สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
คาทอลิก สังกัดอัครมณฑลกรุงเทพฯ (2545) กล่าวว่า การศึกษามุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นบุคลลที่
สมบูรณ์ทั้งร่ายกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และวิญญาณ ภายใต้บรรทัดฐานของจิตตารมณ์แห่งความรักและการรับ
ใช้ รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
1.2 ด้านการเผยแผ่ธรรม บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงรายด้านการเผยแผ่ธรรมโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง อาจเนื่องจากโรงเรียนจัดให้ม ีการ
อภิบาลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน โรงเรียนจัดให้มีห้องคริสต์ศาสนา/ห้องคำสอน/ห้ องจริยธรรม พร้อมสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ โรงเรียน
จัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมและยุติธรรมแก่บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
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กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม โรงเรียนจัดให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และโรงเรียนจัดให้
นักเรียนได้รับการอบรมและส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา ตามความเชื่อของแต่ละศาสนา สอดคล้องกับนโยบายข้อ
ที่ 6 โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ,ฝ่ายการศึกษา, 2545) ในเรื่องของการจัด
การศึกษาที่เน้น “การดำเนินการให้สถานศึกษาเป็นสนามแพร่ธรรมมากขึ้น โดยการให้การอบรมฟื้นฟูชีวิตนักเรียน
เยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวติ ตามจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่
ส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์ สร้างคุณธรรมจริยธรรมและสันติในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่นักเรียน
คาทอลิกและผู้ยากไร้ อีกทั้งเป็นการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด สถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้สถาบันและองค์กรได้
เป็นสนามแพร่ธรรมอย่างแท้จริง
1.3 ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
ในโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง กั ด สั ง ฆมณฑลเชี ย งรายโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง อาจเนื ่ อ งมาจากโรงเรี ย นให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับบุคคลทั่วไป
โรงเรียนให้การสนับสนุนดูแลเอาใจใส่และติดตามนักเรียนที่จบจากชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในด้านการศึกษาต่อ
โรงเรียนให้การสนับสนุนดูแลเอาใจใส่และติดตามนักเรียนที่จบจากชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในด้านความประพฤติ และ
โรงเรียนดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายกรณี ซึ่งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา เป็นงานที่เป็นพยานถึงความรัก
และจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ที่แสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักรจะต้องอยู่เคียงข้างคนยากจนเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า
เยาวชนทุกคนจึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก เยาวชน
คาทอลิกทุกคนควรจะต้องได้มีโอกาลเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก เพื่อเขาจะได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนา
ความเชื่อ ความศรัทธาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิต สอดคล้องกับ Kohlberg Lawrence (1976 อ้างอิงใน
มุกดา แก้วสม, 2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่า จริยธรรม มีพ้ืนฐานของความยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหน้าที่
อย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ใน
ทุกสถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้ง เป็นอุดมคติ ดังนั้น พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารพสิทธิและข้อเรียกร้องของ
บุคคลอย่างเสมอภาคกัน
1.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงรายด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับ ปานกลาง อาจ
เนื่องจากโรงเรียนมีการกำหนดและจัดหลักสูตรคำสอน/จริยธรรมเหมือนกับวิชาสามัญอื่นๆ โรงเรียนจัดรายวิชา
เกี่ยวกับศาสนาในตารางสอน โรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกทางด้านความคิด ความสามารถ อย่างอิสระโดยเคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ โรงเรียนมีการพัฒนาเทคนิคกระบวนการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูทุกคน โรงเรียนมีการพัฒนา
เทคนิคกระบวนการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูทุกคน โรงเรียนส่งเสริมการนำคุณค่าคำสอนลงเนื้อหา
รายวิชา และโรงเรียนจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนโดยสอดแทรกด้านจริยธรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ มุกดา แก้วสม (2558) ที่ศกึ ษาเรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในเขต
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งผลการศึกษา พบว่า บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าลำดับมากที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกิจกรรม รองลงมา คือ ด้านบริหารและด้านการสอน และการนิเทศ เพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามลำดับ
1.5 ด้านเรียนรู้ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงราย ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากผู้บริหารส่งเสริมบรรยากาศของการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว โรงเรียนมีการติดหลักธรรม คำสอน พระวาจา ตามอาคารสถานที่ โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งความ
รั ก ความสงบ สั น ติ และการแบ่ง ปัน ตามคุณ ค่ าของคำสอน โรงเรี ย นเสริ ม สร้ างความรั ก ความเอื้ อ อาทรและ
ความสัมพันธ์ที่ดตี ่อกัน ระหว่าง ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง และโรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมเรื่อง
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมใิ จในสิ่งที่ตนเป็นและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สอดคล้องกับ
การดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, ฝ่ายการศึกษา (2545) ที่กล่าวว่างานบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ระบบการทำงาน การบริหารงาน การบริหารอาคารสถานที่
และที่สัมผัสได้ เช่น จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต จัดระบบการ
บริหารที่ส่งเสริมความเอื้ออาทรและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของการเป็นโรงเรียน
คาทอลิกที่สามารถสัมผัสได้ เช่น มีรูปปั้นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนจัดมุมสงบมุมธรรมชาติ ติดรูปกางเขนในห้องเรียน
ติดหลักธรรม เป็นต้น
1.6 ด้านการจัดการและมาตรฐาน บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรี ยนใน
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงรายด้านการจัดการและมาตรฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนีอ้ าจ
เนื่องมาจากโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบต่อเนื่อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีระบบการ
พัฒนา ส่งเสริม ให้กำลังใจ ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน มีการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามงานและโรงเรียนมีการ
กำหนดมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สาโรช บัวศรี (2534; อ้างอิงใน พวงรัตน์ ชำนาญเลิศกิจ , 2558) ได้กล่าวถึง การส่งเสริมคุม ธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนว่าควรมีการ ตั้งคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมประจำโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนงาน
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดปี และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดนั้น รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นการ
ปฏิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจัดให้มีแผนงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจัดให้ มีแผนงานควบคุมความประพฤติ
เพื่อลงโทษหรือยกย่องส่งเสริมแก่ผู้ประพฤติอย่างเคร่งครัด
2. ผลเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย
2.1 ผลเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงรายจำแนกตามวุฒิการศึกษา ทั้ง 6 ด้าน พบว่ามีความแตกต่างกัน ทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญ
0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับของวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อความคิดเห็นในบทบาทของ
ผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกทีแ่ ตกต่างกัน โดยผู้บริหารอาจจะปฏิบัติได้ไม่ครบทั้ง 6
ด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุธันยชนก ทรัพย์ยอ้ ย (2558) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการบริ ห ารงานพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับ
รายด้านมีระดับการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกด้าน
2.2 ผลเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันมีส่วนทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันได้ในเรื่องของการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และอาจเป็นเพราะผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย จะมีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมน้อยกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการ
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ทำงานมาก ซึ่งไม่สอดคล้อง กับผลงานวิจัย ของ ไชยพร เรืองแหล้ (2556) ได้ศึกษา บทบาทของสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาของแก่น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต
(ค่าเฉลี่ย=4.68) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารและครูใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแก่นเขต 1 ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องบทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงราย ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการอภิบาล ด้านการ
เผยแผ่ธรรม ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร และ ด้านการจัดการและมาตรฐาน ในภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้ ผู้บริหาร
ควรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความรัก ความยุติธรรม จัดให้มีห้องคำสอน จัดสรรสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนา เผยแพร่ข่าวสารที่สามารถทำให้ไปแผ่ขยาย
และซึมซับเข้าไปสู่วถิ ีการดำเนินชีวติ ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งสู่ความสมบูรณ์
ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจรวมถึงสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ที่เอื้อให้ผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นมาตรฐานและเพื่อการพัฒนาได้อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ผลจากการศึกษาการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย จำแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลเชียงรายโดยรวมแตกต่างกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการอภิบาล ด้านการเผยแผ่ธรรม ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ด้านการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และด้านการจัดและ
มาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนเป็นครูมอื อาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เข้าใจสภาพความเป็นจริง สภาพ
ปัญหาของครูและผู้เรียนแล้วนำมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างสถานศึ กษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนให้เกิดเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความพึงพอใจของบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย
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2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลทางภาคเหนือ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ
ด้วยความเอาใจใส่ย่งิ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไข จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ,
นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ บาทหลวง
พิเชฐ แสงเทียน ที่กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษา
ค้นคว้าครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้ง
ปวง และคอยให้คำแนะนำระหว่างการศึกษามาโดยตลอด
เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ที่สนับสนุนและคอยให้กำลังใจทุกเวลาที่
เหนื่อยล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Transformational Leadership of Primary School Administrators Under the Office
of Chiang Rai Education Service Area 3
ศักดิ์อนันท์ จันทร์ทอง1* และ น้าฝน กันมา2
Sanan Janthong1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ย งราย เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่า ง คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาและครู ผู้ ส อนในสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ได้กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 421 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จานวน 4 ด้าน รวม 22 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน ในภาพรวม
อยู่ใ นระดั บมาก ทุ ก ด้ า น เมื่อ พิจ ารณารายด้ า น พบว่า ด้ า นที่ มีค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการกระตุ้น ทางปั ญ ญา
รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ย งราย เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึก ษา พบว่า ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ไม่ แ ตกต่า งกั น 4) ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
1 นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 1
คู่ ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สาหรับคู่อ่ืนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

Abstract
The purpose of the Independent Study are as follows: to study the Transformational Leadership of the
Primary School Administrators under Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 and to compare the
Transformational Leadership of the Primary School Administrators under Chiang Rai Primary Educational Service
Area 3 which classified by statuses and sizes of the schools. The example consists of the school administrators
and teachers in the Primary School Administrators under Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 .
4 2 1 samples are used in a random, layered method. The research instrument is 5 levels of rating scale
questionnaire. The questionnaire has 4 sides, 22 items. Statistics is analyzed using frequency percentage, mean
and standard deviation, T-test, One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) and Scheffe’s test. From the
findings are indicated that 1) The Transformational Leadership of the Primary School Administrators under Chiang
Rai Primary Educational Service Area 3 which is followed by 4 aspects of the transformational leadership is rated
at a high level as whole aspects. When consider in each aspect, the highest average is the Intellectual Stimulation,
follows by the Inspirational Motivation and Charisma Leadership in order. The lowest average is the Individualized
Consideration. 2 ) The results of the comparative analysis of opinions on the Transformational Leadership of the
Primary School Administrators under Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 which are classified by
statuses, are found that the school administrators and teachers have different opinions in each side on the
Transformational Leadership of the Primary School Administrators under Chiang Rai Primary Educational Service
Area 3 for 0 . 0 5 of a statistically significant difference. 3 ) The results of the analysis compared differences of
opinions to the Transformational Leadership of the Primary School Administrators under Chiang Rai Primary
Educational Service Area 3 which are classified by sizes of the school, are found that the school administrators
and teachers in schools of different sizes have different opinions on each side for the Transformational Leadership
of the Primary School Administrators under Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 for 0.05 of a statistically
significant difference. Except intellectual stimulation no different 4 ) The results of the Variability Analysis, to
compare the Transformational Leadership of the Primary School Administrators under Chiang Rai Primary
Educational Service Area 3 are classified by the sizes of the school, are indicated that Charisma Leadership differs
statistically significant at 0 . 0 5 levels of 1 pair: small and extra-large sized schools. For other pairs, there is no
difference. The Inspirational Motivation and The Individualized Consideration differs statistically non-significant.
Keywords: Transformational Leadership
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บทนา
กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันมีอทิ ธิพลและส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ด้วยความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ใน
ลักษณะของโลกไร้พรมแดน มีการไหลเวียนอย่างเสรีและไร้ขีดจากัดที่มีฐานของความรู้ การศึกษาเป็นกลไกสาคัญ
ของการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว ฐานการพัฒนาดังกล่าวมีบทบาทอย่างสาคัญในทุกภาคส่วน และ
ได้รับความสาคัญเพิ่มมากขึ้นมิเฉพาะแต่ในสถานศึกษาแต่ครอบคลุมไปทุกมิติ ทุกองค์กร ทุกกิจกรรม ดังนั้นโลกยุค
ปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นโลกของการแสวงหาความรู้และการใช้ความรู้เป็นฐานอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันและยังยืนของแต่ละประเทศ ดังนั้นฐานความรู้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสังคม
แห่งการเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้เพื่ อชีวิตที่ให้ความสาคัญทั้ง
ด้านความต้องการและโอกาส คุณภาพ มาตรฐานและความเสมอภาคทางการศึกษาควบคู่กันไปด้วย (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่สาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ฐานะเป็นผู้นาองค์การ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของคนในองค์การ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้
ความสามารถ มีภาวะผู้นาที่ดี ความเป็นผู้นาจะเป็นสิ่งที่สาคัญต่อความสาเร็จในด้านต่าง ๆ ผู้นาที่ไม่มีความสามารถ
จะเป็ น ผู้ ทาลายขวั ญ ของบุ ค ลากรและจะเป็ น ผลทาให้ ก ารทางานด้ า นต่า ง ๆ ขาดประสิ ทธิ ภ าพ ในการก าหนด
ความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวของหน่ ว ยงาน ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ ภาพของผู้ น า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ยิ่ ง เหนื อ
องค์ประกอบของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมจะดาเนินงานไปสู่ความสาเร็จไม่ได้เลย ดังนั้นสถานศึกษาที่มีการบริหารที่ดจี ึง
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา เพราะกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้ภาพการศึกษานั้น ประสบความสาเร็จ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์การทางานที่ชัดเจน
คิดกลยุทธ์เชิงรุก (proactive) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change leader) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
กาหนดทิศทาง การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างภาพใหม่ขององค์การ รวมทั้งเป็นผู้ส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลง (change sponsor) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อให้
การเปลี่ยนแปลงดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารให้บุคคลในองค์กรเข้าใจ และตระหนักถึง ความสาคัญและ
ความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2550)
เมื่อกล่าวถึงการบริหารสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคนให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น
ต่างยอมรับกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารจัดการทั้งปวงในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาจึ ง ควรเป็ น ผู้ ที่ มี ภ าวะผู้ น าภาวะผู้ น าที่ นิ ย มมากในปั จ จุ บั น คื อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
ซึ่ งแบสและอโวลิ โอ (Bass and Avolio, 1994) ได้ กล่ าวไว้ ว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงว่ าสามารถเห็ นได้ จากผู้ น า
เป็นผู้เปลี่ยนแปลง (transformation) ผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้ผู้ร่วมงาน และผู้ตามมองตนเองและมองงานในแง่มุมหรือ
กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ (paradigm) ทาให้เกิดการตระหนักรู้ (awareness) ในเรื่องวิสัยทัศน์ (vision) และภารกิจ (mission)
ของทีมและองค์การ พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึ้น และมีศักยภาพ
มากขึ้น ผู้นาจะชักนาให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของเฉพาะตนไปสู่อุดมการณ์ที่เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ (achievement) การบรรลุสัจจการแห่งตน (self-actualization) และความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) ทั้งของ
ตนเองของผู้อ่ืน รวมทั้งองค์การและสังคม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (2550) ได้ ก ล่ า วถึ ง ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (transformational
leadership theory) เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้นาแนวใหม่ หรือกระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่กล่าวย้า
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เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มอี ิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติและสมมติฐานของสมาชิก
ในองค์ ก าร สร้ า งความผูก พัน ในการเปลี่ ยนแปลงวัต ถุประสงค์ และกลยุ ทธ์ ที่ส าคัญ ขององค์การ ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อานาจแก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็น
ผู้นาและผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึง
ได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวมและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการของผู้นาในระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ย่อยขององค์กร
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งรายเขต 3 ตั้ง อยู่ใ นพื้น ที่ เหนือ สุ ด ของจั ง หวั ด เชีย งราย
มี เ ขตแดนทางตอนเหนื อ ติ ด กั บ ชายแดนประเทศเมี ย นมา มี ภู มิ ป ระเทศที่ เ ต็ ม ไปขุ น เขาน้ อ ยใหญ่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น
โดยตามแนวตะเข็บชายแดนและเขาสูงมีชาวไทยภูเขา อาศัยอยู่ ซึ่งประกอบด้วยเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ม้ง ลีซอ มูเซอ
ไทยใหญ่ เย้า และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า โดยอาศัยปะปน อยู่กับคนไทยในท้องถิ่น (สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2562) อีกทั้งในแต่ละสถานศึกษามีบริบทที่ต่างกัน ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญ
อย่างยิ่ง ในการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เข้ามาบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเดินหน้าไป
พร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การบริ ห ารสถาน ศึ ก ษาและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จึงได้รับ
ผลกระทบ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารปรั บเปลี่ ย นของสั ง คมโดยประเด็ น การบริ ห ารสถานศึก ษาและการจั ด การศึ ก ษานั้น
ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรับราชการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2) ด้านการสร้างแรงบัน ดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจ เจกบุ ค คล
เพื่อจะได้นาผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลสนเทศ และเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังรายละเอียดในภาพ 1
ตัวแปรต้น
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา
1. สถานภาพ
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอน
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่
2.4 ขนาดใหญ่พิเศษ

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จากการสังเคราะห์
จานวน 4 ด้าน
1. ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งได้จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้กาหนดไว้ในตารางกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970. อ้างอิงใน
ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2552.) ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 421 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 4 ด้าน มีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 22 ข้อ
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาด ซึ่ ง มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น 0.83 และตอนที่ 3 เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 4 ข้อ
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอความร่วมมือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดทาหนังสือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3.2 ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เสนอส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อขอความอนุเคราะห์ และส่ง
แบบสอบถามไปยังสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3.3 ส่งแบบสอบถาม จานวน 421 ฉบับ เพื่อเก็บข้อมูล ไปยังผู้บริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ครู ผู้ ส อนที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย โดยผู้ วิ จั ย ส่ ง แบบสอบถามด้ ว ยตนเอง โดยการนั ด หมายก าหนด
การเก็บรวบรวมใช้ระยะเวลา 15-20 วัน
3.4 ผู้ วิจั ย เก็ บแบบสอบถามคืน ได้ แ บบสอบถามคืน จ านวน 421 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00
นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ลงรหัสให้คะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อ บันทึกผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
3.5 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ ข้ อมู ลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บข้ อ มู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามโดยใช้
ความถี่ (Frequencies) และร้อยละ (Percentage)
4.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมรายด้านและรายข้อ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
4.3 วิเคราะห์ เปรียบเทีย บภาวะผู้การเปลี่ย นแปลงของผู้ บริหารสถานศึก ษาขั้ นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยจาแนกตามสถานภาพ ใช้การทดสอบค่าที (t-test
Independent Sample) ส่วนจาแนกตามขนาดของสถานศึกษาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีของเชพเฟ่ (Scheffe's method) (1978) กาหนดค่าสถิตทิ ี่มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
4.4 วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x = 4.21, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (x = 4.26, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ (x = 4.22, S.D. = 0.41) และด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (x = 4.19, S.D. = 0.39) ตามลาดับ
ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล (x = 4.15, S.D. = 0.42)
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เมื่อจาแนกรายด้าน โดยรวมและรายข้อ พบว่า
1.1 ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (x = 4.19 , S.D. = 0.39)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทางานของ
ผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน (x = 4.35, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประเมินสถานการณ์
ได้อย่างถูกต้อง ไวต่อความต้องการ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (x = 4.32, S.D. = 0.69) ผู้บริหารประพฤติตน
น่าเคารพ ยกย่อง เลื่อมใส ศรัทธา แก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป (x = 4.30, S.D. = 0.63) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกรักโรงเรียนและพร้อมอุทิศตนเพื่อ
โรงเรียน (x = 3.98, S.D. = 0.71)
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.22 , S.D. = 0.41 ) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างค่านิยมและเจตคติที่ดีกับผู้ร่วมงานให้คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (x = 4.32, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์
ที่ ก ว้ า งไกลและน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งส าเร็ จ (x = 4.29, S.D. = 0.67) และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม
สร้ า งแรงบั น ดาลใจ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี แ ละความร่ ว มมื อ ในการท างานในหมู่ ค ณะ (x = 4.25, S.D. = 0.70)
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานกับบุ คลากรอย่าง
สม่าเสมอ (x = 4.09, S.D. 0.71)
1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.26, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษา ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน (x = 4.38, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยี ใ นการเรี ย นการสอน (x = 4.32, S.D. = 0.65) และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ร่ ว มงาน
รั ก ความก้ า วหน้า ในวิชาชีพ กระตุ้น ให้ มีก ารพั ฒ นาตนเองอย่า งสม่าเสมอ (x = 4.30, S.D. = 0.66) ตามล าดั บ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก้ไข
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ (x = 4.14, S.D. = 0.68)
1.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.15, S.D. = 0.42)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีจูงใจและสนองความต้องการของ
ผู้ร่วมงาน โดยคานึงถึงความแตกต่างและความเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (x = 4.32, S.D. = 0.62)
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ติดตามและให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน (x = 4.19,
S.D. = 0.73) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ
(x = 4.19, S.D. = 0.68) และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต นกั บ ผู้ ร่ ว มงานด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม โดยค านึ ง ถึ ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (x = 4.08, S.D. = 0.61) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมายงานให้กับผู้ร่วมงานแต่ละคนได้ตรงตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม (x = 3.95, S.D. = 0.71)
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา พบว่า
2.1 เมื่อจาแนกตามสถานภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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2.2 เมื่อจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา
ที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกด้าน ยกเว้นด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่แตกต่างกัน
เมื่อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิธี
ของ Scheffe พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน
1 คู่ ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ ส าหรั บ คู่ อ่ื น แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ

สรุปและอธิปรายผล
1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทุกด้าน ทั้งนีเ้ พราะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร มีความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ต่าง ๆ มีความสามารถนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาใช้ให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนชักจูงให้บุคลากรและสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ อีกทัง้ ปฏิบัตติ นเป็น
แบบอย่างที่ดี ก่อให้เกิดความเคารพ ความศรัทธาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน สร้างค่านิยมเจตคติที่ดีกับผู้ร่วมงานให้
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักการปรึกษาแนะนาที่ดี มีแนวทางการปฏิบัตจิ นนาไปสู่
ความสาเร็จ สนับสนุนให้ครูนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและกระตุน้ ให้บุคลากรได้
พั ฒ นาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และเข้ า ใจความแตกต่างระหว่างบุ คคล สามารถมอบหมายงานได้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Miskel (2005) กล่าวว่า ผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้รับการ
คาดหวังว่า เป็นผู้ที่มีลักษณะสาคัญดังนี้ 1) ผู้นาสามารถกาหนดชี้แจงในเรื่องความต้อ งการจ าเป็น สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน 2) ผู้นาสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ และรวบรวมความผูกพันต่อวิสั ยทัศน์นั้น 3) ผู้นาดลใจผู้ตาม ให้มุ่ง
คานึงถึงประโยชน์ขององค์การ มากกว่าประโยชน์ของตนเอง 4) ผู้นาต้องเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมวางไว้ มากกว่าที่จะทางานภายในบริบทเดิม 5) ผู้นาต้องเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ตาม
เพื่อที่จะให้ผู้ตามเกิดความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องการพัฒนาตนเองและผู้อื่น ทั้งนีผ้ ู้ตามจะกลายเป็นผู้นา
และผู้นาจะกลายเป็นผู้กระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และใน
ที่ สุ ด จะสามารถเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารได้ และสอดคล้ อ งกั บ จิ น ตนา บุ ญ ปก (2559) กล่ า วว่ า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออกที่เป็นพลังผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ โดยพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น
ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม กระตุ้นจูงใจ และเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นคุณค่า
ของงาน โดยผู้นาแสดงบทบาท ทาให้ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจ มีการช่วยเหลือ ชี้แนะเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้
พัฒนาตนเองด้วยการให้โอกาสการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ใน
การบริหารความขัดแย้ง ต่าง ๆ มุ่งให้บรรลุมาตรฐานและเป้าหมาย ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ล้านนา มาปลูก (2562) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่น ไทย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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สถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตตินันท์ บุญกล้า (2561) ศึกษาภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัย พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณี ขาสุวรรณ (2560) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี
เขต 17 ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต 17 โดยรวมและรายด้านมีคา่ เฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรดี อึ่งพวง (2560) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพนัส
นิคม 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพนัสนิคม 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและราย
ด้ า นอยู่ใ นระดั บมาก สอดคล้ อ งกั บงานวิจัย ของ ฤทธิ ชัย บั ล ลั ง ค์ (2559) ศึก ษาภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอาเภอแก่งหางแมว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษากลุ่มโรงเรีย นอาเภอแก่ งหางแมว สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราย
ด้าน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริ หารสถานศึก ษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้ที่ปฏิบัตติ นเป็น
แบบอย่างที่ดใี นการครองตน สร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธา ระบุจุดประสงค์ในการทางาน และปฏิบัตหิ น้าที่โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกรักโรงเรียน อีกทั้งสามารถประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิฑูรย์
วงศ์จันทร์ (2560) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา ปั้นบุญ (2559) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอชุมแสง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอชุมสง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต
1 ด้านการมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ อยูใ่ นระดับมาก (x = 4.02)
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งสร้างเจตคติและค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ทางานโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สร้างขวัญให้กาลังใจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและการทางาน
เป็นทีม ผลการวิจัยในส่วนนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิษา นพรัตน์ (2559) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารในโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ อยูใ่ นระดับมาก
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1.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิดแนวคิด
วิธีการหรือแนวทางใหม่ ในการแก้ไขปัญหา สามารถเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
มีส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา สนั บสนุ น ให้ น ากระบวนการวิจั ย ในชั้น เรี ย นมาใช้ใ นการพั ฒ นาผู้ เรี ย น ตลอดจน
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง ผลการวิจัยในส่วนนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติกาล ไชยวุฒิ (2558) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจั ย พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เอาใจใส่และตรวจสอบข้อบกพร่องในการทางานของผู้ร่ วมงานอย่างใกล้ชิด โดยวิธี
ที่ เป็ น กั ล ยาณมิต ร อยู่ใ นระดั บมาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของ วาสนา พั น ธ์ สุ โ พธิ์ (2557) ศึก ษาภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด
1.4 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติ
ต่อผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม มอบหมายภาระงานได้เหมาะสมกับความรู้ ความสมารถ ความถนัด
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีวิธีจูงใจและสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ตามความเหมาะสม
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้รับการพัฒนาตนเอง นิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถให้กับผู้ร่วมงาน
อย่างสม่าเสมอ ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุขุม จูสนิท (2560) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการคานึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ ใ นระดั บ มาก และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เพี ย งฤทั ย ชุ ม วั น (2560) ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
ของผู้ บริ หารสถานศึกษา สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาร้ อยเอ็ด เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก
2. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้นฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เมื่อจาแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นจากเดิม เกิดการตระหนักรู้ถึงภารกิจของสถานศึกษา มีความอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานใน
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ความรั บ ผิ ด ชอบ กระตุ้ น ให้ ผู้ ร่ ว มงานได้ รั บ การพั ฒ นาตนเองและน าความรู้ ใ หม่ ๆ มาแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นา
สถานศึกษาอย่างรอบด้าน อีกทัง้ มอบหมายงานตามความรู้ ความถนัดของผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม และสร้างขวัญ
ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา ศรีประทุมวงศ์ (2563) ศึกษาภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกลุม่ จังหวัด
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ตอนบน 2 ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตาบล
และครูประจาศูนย์การเรีย นชุมชน จาแนกตามสถานภาพโดยรวมมีความแตกต่า งกัน อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล โยคานุกุล (2558) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราช สี ม า
จาแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2.2 ผลการศึก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของความคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
ของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา ไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ในสถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มียุทธศาสตร์
ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาให้เป็นผู้ใฝ่รู้ และทันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการบริหารจัดการ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จึงให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้
พัฒนาตนเองตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ จากยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 จึงทาให้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึ ก ษา ด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา ไม่ แ ตกต่ า งกั น
ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์ แดงนุย้ (2561) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา อาเภอบางสะพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการเป็นผู้กระตุน้ ให้ใช้สติปัญญา
เมื่อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิธี
ของ Scheffe พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จานวน 1 คู่
คือ สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่พิเศษ สาหรับคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้าน
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหาร
จัดการในสถานศึกษาที่มขี นาดต่างกัน จึงต้องใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปตามบริบท สภาพแวดล้อม
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ของสถานศึกษาภายใต้ปัจจัยที่สถานศึกษามีอยู่ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ห่างไกล
ได้รับงบประมาณน้อย ประสบปัญหาจานวนบุคลากร ขาดแคลนครู มีการย้ายบ่อย ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
จาเป็นต้องแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา จึงไม่สามารถแสดงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภารกิจ
ของสถานศึก ษาต่อ ผู้ร่ว มงานได้ อ ย่างชัด เจน เช่น ด้ า นการกระตุ้น ทางปั ญญา เมื่อ เกิ ด ปั ญ หา ส่ ว นใหญ่ อ านาจ
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจึงไม่มีโอกาสที่จะเสนอแนวคิด หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่หลากหลาย หรือขาดการยอมรับแนวคิดนั้น ๆ ตลอดจนสถานศึกษาขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น
จะเห็นว่า ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดนัน้ ทาให้ครูผู้สอนไม่ได้รับการกระตุ้นการพัฒนาตนเอง และขาดการสนับสนุน
การนาเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่พิเศษที่มีทรัพยากร
ทางการศึกษา จานวนบุคลากร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจานวนมาก ตลอดจนความพร้อมของสภาพแวดล้อม
และบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่พิเ ศษ ย่อมมีโอกาสในการแสดงภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาต่อผู้ร่วมงานได้ดกี ว่าสถานศึกษาขนาดเล็กตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง เรื่ อ ง ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุ ณ า
ช่วยเหลือ แนะนาอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน กันมา ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในทุกด้าน ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีย่ิง จนการศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ดร.ศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี และว่าที่ ร.ต.โชคดี ศรีอุดม ผู้อานวยการโรงเรี ยน
ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
คุณค่าที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และได้มอบกาลังใจตลอดระยะเวลาใน
การทาวิจัยจนประสบความสาเร็จด้วยดี
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การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารสถานศึก ษา กลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
A Study of Innovative Leadership of School Administrators of Educational
Opportunity Extended School in Mae Chan District, Chiang Rai Province
ศิริพรพรรณ์ สียวง1* และ น้ำฝน กันมา2
Siripornpan Siyuang1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยจำแนกตาม อายุ
ประสบการณ์การทำงาน และวุฒกิ ารศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 185 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้สูตรของยามาเน่ จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
ฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา ใน
ภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตริ ะดับ .05
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
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Abstract
The objectives of this independent study were 1) to study innovative leadership of school administrators
of educational opportunity extended school in Mae Chan District, Chiang Rai Province, and 2 ) to compare the
innovative leadership of school administrators of educational opportunity extended school in Mae Chan District,
Chiang Rai Province, classified by age, work experience, and educational level. The sample of this study was 185
school administrators, teachers and educational personnel, obtained by using Yamane's formula, then simple
sampling by drawing lots. Five-rating scale questionnaire was used as a research instrument. Content validity of
the test as shown by the IOC index ranged from 0.67 to 1.00 and a reliability rating of 0.91. Data were analyzed
using statistics, including frequency, mean, percentage, standard deviation, One-Way ANOVA and a pairwise
comparison through the Scheffe's method.
The results of this study indicated as follows:
1. Overall innovative leadership of school administrators of educational opportunity extended school in
Mae Chan District, Chiang Rai Province was at a high level.
2. The respondents with different age, work experience, and educational level had indifferent l innovative
leadership with a statistical significance level of .05.
Keywords: Innovative Leadership

บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และพัฒนาสู่การเป็น “ประเทศไทย
4.0” ซึ่งการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกประเทศใช้เป็นนโยบายหลักสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษา
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง ดังนั้น
การศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปให้เป็น “การศึกษา 4.0: ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้” โดยมุ่งเน้นการผลิตและ
พั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรมเพื ่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในก ารแข่ ง ขั น ของประเทศไทย ดั ง นั ้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งโครงการต่างในการดำเนินงานขององค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษา คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครู และผู้บริหารพัฒนาตนเอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียน ใฝ่รู้ มีคุณธรรม และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากการดำเนินงานจัดการศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาแล้ว ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมก็มีบทบาทสำคัญใน การสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญ หาทางด้านการศึกษาบางอย่างให้
เกิดขึ้นอย่างมี ประสิทธิ ภาพ การเปลี่ยนแปลงทางด้า นการศึกษาจึงจำเป็ นต้องมีก ารศึก ษาเกี่ย วกั บนวัต กรรม
การศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เรียนที่ลดลง
การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึน้ มาเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง ซึ่งการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการ
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ค้นคว้าการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิประภา ขัยประสิทธิ์, 2553)
สอดกล้องกับแนวคิดของ ไพฑูลย์ สินลารัตน์ (2553) ที่กล่าวว่า การศึกษาควรเป็นไปในทิศทางที่มคี ุณค่าต่อตัวผู้เรียน
ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์มากขึ้นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้ดำรงอยู่ในกรอบสังคมโลกที่แข่งขันอย่าง
รุนแรงเช่นปัจจุบัน เราจึงควรเปลี่ยนกระแสการศึกษาใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อผลในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ในวงการศึกษา เป็นผลผลิตที่สร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันผู้นำสถานศึกษายุคใหม่ต้องเผชิญปัญหาที่
หลากหลาย ภายได้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดให้มีอิสระในการทำงานมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการก็
จำเป็นที่จะอาศัยผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทำให้การบริหารและการจัดการศึกษา
ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ ดังนั้นการที่สถานศึกษาจะพัฒนาให้ประสบความสำเร็จได้
นัน้ ปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันนี้ ได้กล่าวว่า เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีบทบาทในการจัดการและ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำเป็นอย่างดี
ต้องรู้ถึงเทคนิคในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนา
ทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำองค์กรให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ผู้นำที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอเละมีประสิทธิภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการจัดการศึกษา ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย
และวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาโดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และในยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่างวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็น
สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การนำหลักการไปประยุกต์ใช้
และขยายสู ่การสร้ างความรู ้ เ ชิ ง วิ จั ย และการพัฒ นานวั ตกรรม เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสร้า งประโยชน์ ต ่อสังคม
นอกจากนั้น การจัดระบบการให้บริการข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันหากมองในมุมกลับ
การเปลี่ย นแปลงนี้ ทำให้ส ร้ างโอกาสใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการปรั บเปลี ่ย นมุม มองและทั ศนคติ ซึ่งทำให้ผู้บริ ห าร
สถานศึกษาจะต้องใช้ทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลกมีการวางแผนเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิธีใหม่ ๆ โดยมีความสามารถในการนำองค์กรใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ของสถานศึกษาสู่ความสำเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงได้ (เรืองยศ แวดล้อม, 2556)
กระแสการเปลี่ยนแปลงทำให้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามีอิทธิพลต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
เรียนรู้และการทำงานในสถานศึกษามีความสามารถในการรับรู้ และใส่ใจรายละเอียดของเหตุการณ์ วิเคราะห์ผล
สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้งและเปิดใจรับแนวคิดใหม่ ๆ กล้าคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งนำแนวคิดเดิมมาต่อ
ยอด เพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการนำนวัตกรรม
เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมในงานที่
มุ่งเน้นการเปิดใจยอมรับแนวคิด วิธีการทำงานใหม่ ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลง
บริบทของสถานศึกษาในยุคนวัตกรรมทำให้ครูยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้น จึงเป็น

1033
ภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี่ยนวัฒ นธรรมของสถานศึกษาที่มีความซับซ้อนและมีความท้าทาย
หลากหลาย เหตุผลโดยหลักการการจัดการศึกษาที่ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงกิจกรรมหลัก ได้แก่ การกำหนด
ทิศทางของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการทบทวนการออกแบบองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้การยอมรับ
และนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้กับตนเองก่อนที่เผยแพร่ หรือส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิค นวัตกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้น
ผู ้ บริ ห ารสถานศึ กษาคงต้ อ งเริ ่ม ต้ น ที่ ต ัว เองก่ อน แล้ ว ค่ อ ยผลั กดั น ให้ ค รู ให้ การยอมรั บแล้ ว บูรณาการเข้าไปสู่
สถานศึกษาและห้องเรียนต่อไป ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคนวัตกรรมจำเป็นต้องมีวสิ ัยทัศน์ และกำหนดแนวทาง
ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสู่สถานศึกษาสู่ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากบูรณาการ
เทคโนโลยีมาใช้โดยเป้าหมาย เพื่อการเป็นองก์กรแห่งนวัตกรรมหรือสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม (novation school) ที่
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด คือ ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืนของสถานศึกษา ดังนั้นผู้นำสถานศึกษาจึงมีบทบาทที่สำคัญที่ ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงานขององค์กร
สามารถกล่าวได้ว่า ถ้าหากผู้นำมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะผลักดันให้งานก้าวหน้าไปได้
ด้วยดีก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กรได้ (สุกัญญา แช่มช้อย. 2555)
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ซึ่งมีบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันทั้งด้านสถานที่ตั้ง และขนาดโรงเรียน ทำให้
โรงเรียนมีความพร้อมและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป จึงได้กำหนดทิศทาง และสนับสนุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหาร
สถานศึกษา ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ การกำกับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มขี ีดสมรรถนะสูง และมีความโปร่งใส
เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2562)
ความสำคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ทำงานบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และให้บรรลุเป้าหมายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึก ษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยจำแนกตาม อายุ ประสบการณ์การทำงาน และวุฒกิ ารศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1. อายุ
1.1 ช่วงอายุ 20-30 ปี
1.2 ช่วงอายุ 31-40 ปี
1.3 ช่วงอายุ 41-50 ปี
1.4 ช่วงอายุมากกว่า 51 ปี
2. ประสบการณ์ทำงาน
2.1 ประสบการทำงานต่ำกว่า 5 ปี
2.2 ประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี
2.3 ประสบการณ์ทำงาน 11-20 ปี
2.4 ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี
3. วุฒกิ ารศึกษา
3.1 ต่ำกว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 ปริญญาโท
3.4 สูงกว่าปริญญาโท

ตัวแปรตาม
ภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรมของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา กลุ ่ ม โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. ด้ า นการมี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ส ู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลง
2. ด้านการทำงานเป็นทีม
3. ด้านการคิดสร้างสรรค์
4. ด้ า นการสร้ า งบรรยากาศของ
องค์กร
5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ
6. ด้านการบริหารความเสี่ยง
7. ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
8. ด้านการแก้ปัญหา
9. ด้านการสร้างเครือข่าย

สมมุตฐิ านของการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอี ายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
3. ผู้ตอบแบบสอบถามที ่ม ีว ุฒ ิการศึก ษาต่า งกั น มีความคิดเห็ นต่อ ภาวะผู้ นำเชิ งนวั ตกรรมของผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา กลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรา จำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 16 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 326 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา กลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 โรงเรียนผู้วจิ ัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973; อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 185 คน จากนั้น
ทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปเกี ่ ย วกับผู ้ ตอบแบบสอบถาม เป็ น แบบเลือ กตอบ (Check List) ตอนที ่ 2
สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการมี
วิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 3) ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
4) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวัตกรรม 7) ด้านการบริหารความเสี่ยง 8) การตัดสินใจและแก้ปัญหา 9) การสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert
Scales อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่ง ระดับคะแนนออกเป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละช่วงจะมีความ
ห่างของคะแนนเท่ากัน เท่ากับ 1 คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม แล้วกำหนดวัตถุประสงค์
2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา,ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน) มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Check List)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended
question)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นำแบบสอบถามที ่ ส ร้ า งเสร็ จ เสนออาจารย์ ที ่ ปรึ ก ษา พิ จ ารณาตรวจสอบ ความสอดคล้ อ ง และ
ครอบคลุมกรอบแนวคิด นิยามศัพท์เฉพาะ ความเหมาะสมของภาษา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ซึ่งเป็นความสอดคล้อง ระหว่างเนือ้ หาที่ต้องการจะวัดกับเนื้อหาที่ปรากฏในเครื่องมือ ซึ่งมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้ โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้อคำถามและเนื้อหา ต่ำสุด คือ
0.67 และมีค่าสูงสุด คือ 1.00 แสดงว่าทุกข้อคำถามนั้นใช้ได้
3.3 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ จำนวน 30 คน
3.4 นำข้อมูลที่ได้จากการนำแบบสอบถามไปทดลองใช้มาวิเคราะห์หาความ เชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ (Cronbach) ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคำถามภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91
3.5 นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย นำแบบสอบถามให้ ผ ู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที ่ เป็ น ประชากรตอบ
แบบสอบถาม โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิ ทยาลั ยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นำหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมด้วยแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยส่งทางไปรษณีย์ และด้วยตนเอง เพื่อขอความร่ วมมือให้ ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ โดยการนัดหมายกำหนดการเก็บรวบรวมใช้ระยะเวลา 15-20 วัน
3. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองที่งานสารบรรณในแต่ละสถานศึกษา
หลังจากระยะเวลาผ่านไป 15-20 วัน
4.ผู้วจิ ัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลไปทั้งหมดจำนวน 185 ฉบับ ได้เก็บแบบสอบถามกลับคืนได้ทั้งหมด
จำนวน 185 ฉบับ มีความสมบูรณ์ จำนวน 185 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. นำแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นำข้อมูลจัดลงรหัส เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาดำเนินการ
ดังนี้
1. นำแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Check List) นำมาวิ เคราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี ่ (Frequency) เป็ น รายข้ อ และนำมาวิ เคราะห์ หาค่ า ร้อยละ
(Percentage) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นำแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
มาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์นำ้ หนัก 5 ระดับ แล้วนำไปวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกำหนดเกณฑ์ในการ แปลความหมายของค่าเฉลี่ย
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้
4.50–5.00 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ มาก
2.50-3.49 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ น้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3. นำแบบสอบถามตอนที่ 2 มาเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ าน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ในการทดสอบโดยการ
กำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นำแบบสอบถามตอนที ่ 3 มาวิ เคราะห์ ข ้ อ เสนอแนะเกี ่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น ำเชิ ง นวั ต กรรมของผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ความถี่ประกอบการ
บรรยาย

ผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาค้นคว้าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.11, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการทำงาน
เป็นทีม (X̅ = 4.16, S.D. = 0.47) และด้านการคิดสร้างสรรค์ ( X̅ = 4.16, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการมี
วิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง ( X̅ = 4.15, S.D. = 0.56) ด้านการแก้ปัญหา (X̅ = 4.12, S.D. = 0.49) ด้านการสร้าง
เครือข่าย (̅X = 4.11, S.D. = 0.47) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (̅X = 4.08, S.D. = 0.49) ด้าน
การสร้างบรรยากาศองค์กร (X̅ = 4.08, S.D. = 0.52) ด้านการบริหารความเสี่ยง (X̅ = 4.07, S.D. = 0.47) และด้าน
การสร้างแรงจูงใจ (X̅ = 4.07, S.D. = 0.55)
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2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงจู งใจ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
2.1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแก้ปัญหา
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร ด้านการสร้างแรงจูงใจ
และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

สรุปและอธิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้น้าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านการท้างานเป็นทีม ด้านการคิดสร้างสรรค์ และด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่า เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
เพราะว่ายุคศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคดิจิทัล นวัตกรรมมีความสำคั ญต่อทุกภาคส่วน รัฐบาลให้ความสำคัญและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน เห็นความสำคัญและยอมรับนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหาร สถานศึกษาทุกคน
จึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรม มีการพัฒนาตนเองในด้านการใช้นวัตกรรมในการบริหารงาน และการเรียนการสอน
ให้เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดบูรณา การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนภายใน
องค์การทำงาน ร่วมกันก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ที่เห็นความสำคัญของนวัตกรรม ดังคำกล่าวของ ชูชาติ พ่วงสม
จิตร์ (2560) กล่าวถึง นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศองค์การที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ยังยืนในด้านการใช้นวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาที่กำหนดกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิต
จัดหาและใช้สื่อ การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอก ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เช่นเดียวกับ ปวีณา กันถิน (2560, หน้า 74-75) ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น้าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ระดับภาวะผู้น้า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องเป็นผู้กำหนดค่านิยมร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา มีความสามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่เสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มี
โอกาสทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับจีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560) ได้ศึกษา เรื่องภาวะผู้น้าเชิง
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นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
โดยพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความมุ่งมั่น
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ให้มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม โดยเป็นผู้ทำหน้าที่อำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และคอยสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรมี
ประเด็นทีน่ ่าสนใจควรแก่การนำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก คือ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการคิดสร้างสรรค์ และด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเพราะว่ายุคศตวรรษที่
21 เป็นโลกยุคดิจิทัล นวัตกรรมมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วน รัฐบาลให้ความสำคัญและ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
เห็นความสำคัญและยอมรับนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหาร สถานศึกษาทุกคนจึงให้ความสำคัญ กับ
นวัตกรรม มีการพัฒนาตนเองในด้านการใช้นวัตกรรมในการบริหารงาน และการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้น
ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดบูรณา การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนภายในองค์การทำงาน
ร่วมกันก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ที่เห็นความสำคัญของนวัตกรรม ดังคำกล่าวของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560)
กล่ า วถึ ง นวั ต กรรมมี ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ นศตวรรษที ่ 21 นวั ต กรรมเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศองค์การที่ดี สร้างวั ฒนธรรมองค์การที่ยังยืนในด้านการใช้นวัตกรรมในการ
จัดการศึกษา ที่กำหนดกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิต
จัดหาและใช้สื่อ การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เช่นเดียวกับปวีณา กันถิน (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
เป็นผู้กำหนดค่านิยมร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา มีความสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิ ดโอกาส
ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่เสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับจีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560) ได้ศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยพบว่า ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ให้มีการนำเท คโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม
โดยเป็นผู้ทำหน้าที่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และคอยสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
2. การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงจูงใจ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นไม่ แตกต่างกัน ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันอาจจะได้รับการ
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ยอมรับจากผู้บริหาร วิธีการจูงใจคนให้ร่วมกันทำงานในองค์กรได้อย่างเต็มใจที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบังคับบัญชาบุคคลในองค์กรได้อย่างยุติธรรม และสามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพระมหาอุด ร อุตฺตโร (2561) ได้ศึกษาภาวะผู้นำ: การบริหารวิชาการสู่
การศึกษายุค 4.0 กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่ดตี อ้ งมีความสามารถในการจูงใจคนให้ร่วมกันทำงานอย่าง สร้างสรรค์ หมั่น
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ผู้นำจึงต้องมีทักษะความรู้
ความสามารถ ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างนวัตกรรม ที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน ภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญในเชิง
บริ ห ารทั ้ ง ทางด้ า นบุ ค ลากร ด้ า น งบประมาณ และด้ า นวิ ช าการ ที ่ หากผู ้ น ำไม่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ บุ ค ลากร
สถานศึกษานั้น ๆ ก็จะตกขอบของการพัฒนาไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรอซียะห์ ลาเต๊ะ (2561) พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
จำแนกตามอายุที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านแรงจูงใจมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการกระตุ้นบุคลากรให้มีความกระตือรือร้น
ใน การปฏิบัตงิ านให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นฐานและปัจจัยที่บุคคลเลือกที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นฐานและปัจจัย
ของระดับความทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จ แรงจูงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงาน
3. การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแก้ปัญหา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ทำงาน
ที่มากพอจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับปริวัฒน์ ยืนยิ่ง (2563) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึก ษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เมื่อเปรียบเทีย บภาวะผู้ นำเชิ ง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวทิ ยาลัยเทคนิคอุบลราธานี โดยจำแนกตามประสบการณ์
และประเภทวิชาที่ปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
จุฑาทิพย์ ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ด้านการแก้ปัญหา การ
วางแผน และความกล้าเสี่ยง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร ด้านการสร้างแรงจูงใจ
และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันอาจทำให้มีความรู้ความเข้าใจ
ของแนวทางในการบริหารงานที่ต่างกัน และมีมุมมองในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์
ชนะเคน (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1 บุคลิกภาพภายใน จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ในภาพรวมพบว่าวุฒกิ ารศึกษาที่แตกต่าง
กันมีคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมีจิตสาธารณะ และด้านสร้างแรงบัลดาลใจ สื่อสาร มีความคิดเห็นแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 องค์ประกอบที่ 4 มิตรสัมพันธ์ จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ในภาพรวมพบว่า
วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่ มี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.น้ำฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบ แก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ รวมทั้ง
คณาจารย์ที่ได้กรุณาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ศึกษา และเป็นกำลังใจให้จนสำเร็จการศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายนเรศ เครือประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฏร์บำรุง) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ และดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้
กรุณาเป็นผู้เชียวชาญพิจารณาความถูกต้องของเครื่องมือ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็ นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถาม จนทำให้การศึกษาใน
ครัง้ นี้มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่า
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่มพี ระคุณทุก ๆ ท่าน
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การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF
CHIANG RAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3
สรายุทธ วีระวงค์1* และ วัชระ จตุพร2
Sarayut Weerawong1* and Watchara Chatuphon2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริ หารสถานศึกษา ในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จานวน 438 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 103 คน และครูในสถานศึกษา จานวน 335 คน ด้วยวิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ตามอาเภอ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ
(Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์คา่ t-test สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความขัดแย้งในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความขัดแย้งของบทบาท และด้านความขัดแย้งของเป้าหมาย รองลงมาคือ ด้านความขัดแย้งของ
ปกติวิสัย และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านความขัดแย้งของบุคลิ กภาพ 2) การจัดการความขัดแย้งของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการ
ประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการยอมให้ และด้านการเผชิญหน้า และด้านที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านการถอนตัว และด้านการใช้อานาจ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการร่วมมือ รองลงมาคือ ด้านการ
ประนีประนอม และ ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการใช้อานาจ
คาสาคัญ : ความขัดแย้งในสถานศึกษา, การจัดการความขัดแย้ง, การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The objective of this study was to study conflicts in educational institutions. Under the Office of Chiang Rai Primary
Educational Service Area 3 and to study the conflict management of school administrators. Under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 3 The sample groups used in this research were education institution administrators and
teachers in educational institutes. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, Academic Year 2020,
totaling 438 people, separated into 103 school administrators and 335 teachers in educational institutes. By the sampling
method stratified by district The research instruments were divided into 3 parts, consisting of part 1: questionnaire information
of the respondents. It is the Check List, part 2, it is a questionnaire about conflicts in educational institutions. Under the Office
of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 and Part 3, it was a questionnaire on conflict management among school
administrators. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study found that 1) The conflict in educational institutions under Chiang Rai Primary Education
Service Area Office 3, overall, was at a high level. When considering each aspect, it was found that all of them had opinions
at a high level. Where the side with the highest mean is Role conflicting aspects And the side of the conflict of goals, followed
by the normative conflict and the side with the lowest mean was Personality conflicts 2) Conflict management among school
administrators Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, the overall level was at a high level. When
considered individually, it was found that the side that had a high level of opinion was overcoming. Cooperation Compromise
Side of avoidance Tolerance side And confrontation And the side with moderate opinions Including withdrawal And the use of
power Where the side with the highest mean is The side of cooperation was followed by the side with compromise and the
side with the lowest mean was power.
Keywords : School conflict, Conflict management, Conflict management among school administrators

บทนา
ปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้งสูงเนื่องมาจากความต่างทางความคิด ในความคิดเห็นที่แตกต่างกันทาให้เกิด
ความคิดต่างจ้องทาลายล้างกัน โดยมิได้คานึงถึงผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนรวม อันที่จริงแต่ละฝ่ายก็มจี ุดมุ่งหมายเหมือนกัน
คืออยากทาให้ประเทศชาติเจริญ สังคมร่มเย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าหมดไป มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน(วิทยากร เชียงกูล,
2559, อ้างอิงใน ดัทฤยา อุปนันท์, 2560) ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้ในชีวิตประจาวันโดยทั่วไป ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานใดหรือองค์การใดก็ตามถ้าที่นั่นมีบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไปมาอยูร่ ่วมกันหรือทากิจกรรมร่วมกันก็มีโอกาส
ที่จะเกิดความขัดแย้งขึน้ เมื่อจะกล่าวถึง “ความขัดแย้ง” บุคคลโดยทั่วไปมักจะมองในภาพลบที่พึงหลีกเลี่ยงหรือขจัดออกไป
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง ตราบใดที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เมื่อไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ก็ควรจะรู้จักและทาความเข้าใจกับความขัดแย้ง เพื่อให้เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งมาเป็นประโยชน์
(อรุณรัตน์ แดงกระจ่าง, 2560)
สถานศึกษาก็เป็นองค์การหนึ่งที่มีบุคคลรวมกันอยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้น ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความ
ขัดแย้งได้การบริหารความขัดแย้ง จึงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดสาหรับผู้บริหารที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความ
รอบคอบไม่ควรละเลยกับ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึน้ ในลักษณะทาตัวอยูเ่ หนือความขัดแย้ง ซึ่งในปัจจุบันไม่อาจกล่าวได้วา่
ความขัดแย้งเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี แต่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งในองค์การผู้บริหารที่ดีจะต้องรับความขัดแย้ง
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และพยายามหายุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและพยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและพยายามทุก
วิถีทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เพราะความขัดแย้งเป็นพลังสาคัญอันหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมขององค์การทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหาร หากเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมาสม บรรยากาศในองค์กร ย่อมเกิดการ
แข่งขันขึ้น จากนั้นความขัดแย้งในองค์การจะทวีความรุนแรงขั้น จนก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ในการทาลาย ซึ่งอาจะส่งให้
องค์การมีคุณภาพลดลง แต่ถ้าหากใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม จะก่อให้เกิดบรรยายอันพึงประสงค์ใน
องค์การ เกิดความร่วมมือ และบรรลุเป้าหมายในทางสร้างสรรค์แก่องค์การ บทบาทสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาคือต้องมี
สติพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความมั่นคงให้แก่องค์การ และ
ตนเอง รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์การเกิดความก้าวหน้าและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเผชิญปัญหา
หรือไม่มีปัญญามากลายเป็นอุปสรรคทาลายตัวเราและองค์การ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงไม่ควรนิ่งเฉยกับปัญหาดังกล่าว
ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาเพียงหนึ่งวิธีและใช้วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นปัญหาในลักษณะ
เดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ ขึน้ อยูก่ ับประสบการณ์ในอดีต ความรู้ ความสามารถ อายุ และบุคลิกภาพเฉพาะตัว ปัญหาความขัดแย้ง
บางอย่างผู้บริหารคนหนึ่งอาจแก้ปัญหาได้ แต่อีกคนหนึ่งอาจแก้ไม่ได้ หรือแก้ได้แต่ใช้เวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล (เขมมารี รักษ์ชูชีพ, 2553, อ้างอิงใน จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับ อริศรา
โยศรีคุณ (2556) กล่าวว่า ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่สามารถทาเป็นไม่สนใจหรือ
ละเลยไปได้ และไม่ควรปล่อยละเลยให้เกิดความขัดแย้งเป็นระยะเวลานานและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีการ
จัดการแก้ไข การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจที่ยากที่สุดด้านหนึ่งในสายงานการบริหารของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมี
วิธีการบริหารจัดการกับความขัดแย้งเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ฝ่ายใดถูกหรือ
ตัดสินชี้ขาดว่าฝ่ายใดผิด และไม่สามารถเลือกทางานกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีทักษะและความสามารถ
ในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้นั้น
ขึ้นอยู่กับการบริหารงานในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานฝ่ ายงานการบริ หารตามโครงสร้ างของสถานศึ กษาขั้ นพื้นฐาน
นั้น ๆ และตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของไทยที่มีความสาคัญที่สุดคือบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องด้วยครูเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตรและเป็นบุคคลสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล การทางานของครูจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจความต้องการของครู และ
ต้องบริหารบทบาทของตนในการเป็นผู้ผสมผสานความต้องการที่แตกต่างระหว่างบุคคลของคณะครูเนื่องด้วยองค์กรเป็นจุด
รวมของกลุ่มคนที่มีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจความต้องการ ความปรารถนาที่แตกต่างกัน และทุกคนมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษามีมากขึน้ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ ทุก
วัน ทั้งในด้านความถี่และความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น การแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยวิธีการต่าง ๆของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะเป็นปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ข้นึ อยูก่ ับ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ อายุ และบุคลิกภาพเฉพาะตัว และปัญหาความขัดแย้ง
(จิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล, 2556) และ ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่สามารถทา
เป็นไม่สนใจหรือละเลยไปได้ และไม่ควรปล่อยละเลยให้เกิดความขัดแย้งเป็นระยะเวลานานและทวีความรุนแรงมากขึน้ เรื่อย ๆ
โดยไม่มกี ารจัดการแก้ไข การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจที่ยากที่สุดด้านหนึ่งในสายงานการบริหารของผู้บริหาร ผู้บริหาร
ต้องมีวิธีการบริหารจัดการกับความขัดแย้งเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ฝ่ายใดถูก
หรือตั ดสิ นชี้ขาดว่าฝ่ ายใดผิ ด และไม่สามารถเลือกทางานกั บฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ ดั งนั้นผู้ บริ หารจะต้องมีทักษะและ
ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึน้ (อริศรา โยศรีคุณ, 2556)
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การบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ให้ความสาคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษาว่า เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริหารในสถานศึกษา และเป็นผู้กาหนดนโยบาย กาหนดจุดหมาย วางแผน
กาหนดเป้าหมาย ตลอดจนวิธีดาเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้การบริหารโรงเรียนบรรลุ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
นโยบายรัฐที่กาหนดไว้ และจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาให้
สู งขึ้ น อย่ างไรก็ ตาม จากการด าเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ ผ่ านมาพบว่ า ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ดาเนินการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครอบคลุมภารกิจงานทัง้
4 ด้าน แต่ยังมีข้อจากัดบางประการที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย อาทิ ปัญหาการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่หย่อนยาน ขาดความรับผิดชอบ โดยผู้บังคับบัญชาไม่กล้าพอที่จะลงโทษบุคลากรที่ทา
ผิด การบริหารยังใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ ปัญหาด้านการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบเปอร์เซ็นต์ที่เม็ดเงิน
รวม 2.99 %ของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน บางโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่สูงได้รับเกียรติบัตรรางวัลแต่ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนที่มีเปอร์เซ็นต์ต่า เนื่องจากเม็ดเงินที่บริหารมีน้อยและปัญหาบุคลากรบางส่วนไม่พัฒนาตนเองในการศึกษาหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทาให้ความชานาญความแม่นยาในการนากฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานลงสู่การ
ปฏิบัติเกิดความผิดพลาด ทาให้ประสิทธิภาพการทางานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563)
ดังนั้นจากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจในการศึกษา การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดการความ
ขัดแย้งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เลือกใช้ ทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา และหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 มี 4 มิติได้แก่ ด้านบทบาท ด้านบุคลิกภาพ ด้านปกติวิสัย และด้านเป้าหมาย การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากการสังเคราะห์การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 14 ด้าน จากนักการศึกษา จานวน 10 ท่าน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้ความถี่ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป สรุป 8 ด้าน เพื่อนาไปศึกษาการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 1) ด้านการเอาชนะ 2)
ด้านการร่วมมือ 3) ด้านการประนีประนอม 4) ด้านการหลีกเลี่ยง 5) ด้านการยอมให้ 6) ด้านการถอนตัว 7) การใช้อานาจ
8) การเผชิญหน้า ซึ่งผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จานวน 132 คน และครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 2,493 คน รวมทั้งสิน้ 2,625 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้ กลุ่มตัวอย่าง ดั งนี้ ผู้ บริ หารสถานศึกษา สั งกั ดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ กลุ่ มตัวอย่ าง จ านวน 103 คน ครู ในสถานศึกษา สั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 335 คน
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละอาเภอ ผู้วิจัยใช้วธิ ีการสุ่มเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามอาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่จันอาเภอเม่สาย อาเภอเชียงแสน อาเภอแม่ฟ้าหลวง และอาเภอดอย
หลวง ซึ่งสามารถสรุปผลการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
จานวนประชากร
โรงเรียน
อาเภอ
ผู้บริหาร
ครู
สถานศึกษา
แม่จัน
40
39
587
แม่สาย
32
29
663
เชียงแสน
25
23
439
แม่ฟา้ หลวง
31
30
647
ดอยหลวง
13
11
157
รวม
141
132
2,493

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
30
23
18
23
9
103

ครู
79
89
59
87
21
335
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความขัดแย้งในสถานศึกษาและการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บความขั ดแย้งในสถานศึกษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี 4 มิติ ประกอบด้วย 1) ความขัดแย้งด้านบทบาท 2) ความขัดแย้งด้านบุคลิกภาพ 3) ความ
ขัดแย้งด้านปกติวสิ ัย 4) ความขัดแย้งด้านเป้าหมาย
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อนาไปศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3ประกอบด้วย 1) การเอาชนะ 2) การร่ วมมือ 3) การประนี ประนอม 4) การ
หลีกเลี่ยง 5) การยอมให้ 6) การถอนตัว 7) การใช้อานาจ 8) การเผชิญหน้า ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67-1.00 และนาไป Try out มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
การวิเคราะห์ความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ได้แก่ ความขัดแย้งด้านบทบาท ความขัดแย้งด้านบุคลิกภาพ ความขัดแย้งด้านปกติวิสัย ความขัดแย้งด้านเป้าหมาย
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม
(n = 438)
ความขัดแย้งในสถานศึกษา
1.ด้านบทบาท
2.ด้านบุคลิกภาพ
3.ด้านปกติวิสัย
4.ด้านเป้าหมาย
รวม

X

S.D.

3.88
3.80
3.84
3.88
3.85

0.58
0.64
0.64
0.63
0.53

ระดับ
ความขัดแย้งใน
สถานศึกษา
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
3
2
1

จากตาราง 2 พบว่า ความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านความขัดแย้งของบทบาท และด้านความขัดแย้งของเป้าหมาย รองลงมาคือ ด้านความขัดแย้งของปกติวิสัย
และ ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านความขัดแย้งของบุคลิกภาพ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ความขัดแย้งด้านบทบาท พบว่า ความขัดแย้งในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของท่านมี
การจัดการด้านการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รองลงมาคือ สถานศึกษาของท่านมีการ
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กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การกาหนดบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษาของ
ท่านทาให้ท่านรู้สกึ อึดอัดในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
2. ความขั ดแย้งด้านบุ คลิกภาพ พบว่า ความขั ดแย้งในสถานศึกษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ
สถานศึกษาของท่านมีจัดการด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน รองลงมาคือสถานศึกษาของท่านมีความ
พยายามสร้างระบบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องบุคลิกภาพของบุคลากรที่เกิดขึน้ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือความขัดแย้ง
เรื่องบุคลิกภาพของบุคลากรมักเกิดขึน้ กับสถานศึกษาของท่าน
3. ความขั ดแย้งด้ านปกติ วิ สั ย พบว่ า ความขั ดแย้ งในสถานศึ กษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ
สถานศึกษาของท่านมีการจัดการด้านระดับความรู้และการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน รองลงมาคือสถานศึกษาของท่าน
มีความพยายามสร้างระบบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องปกติวิสัยของบุคลากรที่ และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือความขัดแย้ง
เรื่องปกติวสิ ัยของบุคลากรมักเกิดขึน้ กับสถานศึกษาของท่าน
4. ความขั ดแย้ งด้ านเป้ าหมาย พบว่ า ความขั ดแย้ งในสถานศึ กษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ
สถานศึกษาของท่านมีการจัดการด้านการมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน รองลงมาคือสถานศึกษา
ของท่านมีความพยายามสร้างระบบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องเป้าหมายของบุคลากรที่เกิดขึ้น และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือความขัดแย้งเรื่องเป้าหมายของบุคลากรมักเกิดขึน้ กับสถานศึกษาของท่าน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
การวิเคราะห์ ก ารจั ด การความขั ด แย้ง ของผู้บริ ห ารสถานศึก ษา ในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้แก่ ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง ด้าน
การยอมให้ ด้านด้านการถอนตัว ด้านการใช้อานาจ ด้านการเผชิญหน้า โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
ตาราง 3 แสดงค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของการจั ดการความขั ดแย้ งของผู้ บริ หาร สถานศึ กษา ในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม
การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1.ด้านการเอาชนะ
2.ด้านการร่วมมือ
3.ด้านการประนีประนอม
4.ด้านการหลีกเลี่ยง

(n= 438)
X

S.D.

3.87
4.13
4.09
3.51

0.70
0.66
0.71
1.06

ระดับ
การจัดการ
ความขัดแย้ง
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
4
1
2
6
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ตาราง 3 (ต่อ)
5.ด้านการยอมให้
6.ด้านการถอนตัว
7.ด้านการใช้อานาจ
8.ด้านการเผชิญหน้า
รวม

3.60
3.35
3.19
4.03
3.74

0.99
1.08
0.85
0.82
0.52

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

5
7
8
3

จากตาราง 3 พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการเผชิญหน้า ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้ ตามลาดับ และด้าน
ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการถอนตัว และด้านการใช้อานาจ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
ร่วมมือ รองลงมาคือ ด้านการประนีประนอม และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการใช้อานาจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า
1. ด้านการเอาชนะ พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้แถลงแนวทางการทางานพร้อมทั้งกาชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รองลงมาคือ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้พยายามยึด
เป้าหมายและวิธีการของตนเป็นหลัก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามแสวงหาความได้เปรียบและ
ชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อว่าวิธีของข้าพเจ้าดีที่สุด
2. ด้านการร่วมมือ พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาคานึงถึงความก้าวหน้าและอนาคตของสถานศึกษาทุกครั้ง รองลงมา
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการทางานของทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3. ด้านการประนีประนอม พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามถนอมน้าใจผู้อ่ืนเพื่อรักษาสัมพันธภาพไว้เมื่อเกิด
ความขัดแย้ง รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาทาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาทาให้คกู่ รณีเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง และพยายามรักษาสัมพันธภาพเอาไว้
4.ด้านการหลีกเลี่ยง พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงและการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง โดยไม่ให้ความสนใจต่อประโยชน์ของฝ่ายใด และ
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทนในการแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถจัดการได้
5. ด้านการยอมให้ พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร
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สถานศึกษายอมให้ทุกฝ่ายในข้อเรียกร้องหากสิ่งนัน้ จะทาให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ และรองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาปล่อยให้
ผู้อื่นดาเนินการตามที่เขาชอบแม้วา่ ตัวเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
6. ด้านการถอนตัว พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองได้ภายหลัง รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
แยกตัวออกจากสถานการณ์หรือปัญหา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความ
คิดเห็นที่จะนาไปสู่การโต้แย้งกัน
7. ด้านการใช้อานาจ พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษายืนกรานที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเองให้ได้ และรองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาของ
ตนถูกต้อง ไม่ยอมให้ใครปฏิบัตคิ ัดค้านความคิดของตนเอง
8. ด้ านการเผชิญหน้าพบว่า การจั ดการความขั ดแย้งของผู้ บริ หารสถานศึกษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมเผชิญหน้าต่อสู้ ไม่หนีปัญหา และพิจารณาประเมินไตร่ตรองร่วมกันทุกฝ่าย และรองลงมาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษายืนกรานที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเองให้ได้

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา พบประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาความขัดแย้งในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความขัดแย้งด้านบทบาท และความขัดแย้งด้านเป้าหมาย ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะเมื่อบุคคลแต่ละคนมา
อยู่รวมกัน ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ย่อมมีความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยม ระดับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่
แตกต่างกัน การใช้งบประมาณหรือทรัพยากรที่มีจากัด รวมถึงหน้าที่การงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทา
ให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2545, อ้างอิงใน จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ ,
2558) กล่าวว่า ความขัดแย้งของบทบาท เหตุผลมาจากบทบาทหน้าที่ในตาแหน่งของระบบราชการ จึงก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่ตัวบุคคลแสดงออกทางบทบาทของตน อาทิ คาดหวังจากครูฝ่ายปกครองว่า ครูแนะแนวต้องเป็นผู้ที่ทา
หน้าที่ถูกต้องและต้องรักษาระเบียบด้วย ความคาดหวังจากผู้ประเมินภายนอกว่าผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้นเิ ทศ
และผู้ประเมินจากภายนอกได้ และความขัดแย้งของเป้าหมาย ความขัดแย้งที่เกิดจากการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ อาทิ การดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ อาจเกิดความขัดแย้งในด้านของกระบวนการ
ดาเนินงานและงบประมาณ เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของจักรพรรดิ วะทา (2555, อ้างอิงใน อัญวีณ์ นทีพีร
พันธุ,์ 2559) กล่าวว่า ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น เมื่อบุคคลหรือกลุ่มแสวงหาทางที่จะควบคุมกิจกรรม งานหรืออานาจ
ซึ่งเป็นสมบัติของคนอื่น หรือกลุ่มอื่น ความขัดแย้งเป็นผลมาจากการก้าวก่า ยในงานหรืออานาจหน้า ที่ของผู้ อื่น
สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐพล จันทร์เกิด (2560) กล่าวว่า การมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานแตกต่า งกัน การ
แสวงหาอานาจและผลประโยชน์ การมีระบบการให้รางวัลหรือผลตอบแทนที่ไม่ยุติธรรม และการให้ข้อยกเว้นหรือ
สิทธิพิเศษต่าง ๆ เฉพาะบุคล และความขัดแย้งอาจเกิดขึน้ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มแสวงหาทางที่จะควบคุมกิจกรรม งาน
หรืออานาจ ซึ่งเป็นสมบัตขิ องคนอื่น หรือกลุ่มอื่น ความขัดแย้งเป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงานหรืออานาจหน้าที่ของ
ผู้อื่น
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2. ผลการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
ร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการเผชิญหน้า ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้ ด้านการเผชิญหน้า ตามลาดับ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามจัดการความขัดแย้ง
ด้วยการร่วมมือ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาความขัดแย้งบานปลายมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตราพัชร์
ชัย รั ต นหิ รัญ กุ ล (2556) ได้ ศึก ษาเรื่อ งการศึก ษาการจั ด การความขั ด แย้ง ในสถานศึก ษาของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 มีการจัดการความขัดแย้งแบบร่วมมือ มากที่สุด รองลงมา คือ การจัดการความขัดแย้งแบบ
ประนี ประนอมและการจั ด การความขั ด แย้ ง แบบการยอมให้ สอดคล้ อ งกั บผลการศึ ก ษาของอริ ศ รา โยศรี คุ ณ
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ผลการวิจัยพบว่า ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม และ
ด้านการยอมให้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของจีราวัฒ น์ เขียนรูปครุฑ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 3 ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลาดับ
ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้ และด้านการหลีกเลี่ยง ตามลาดับ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเอื้อมพร บุญเกิด (2558) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านการยอมให้ ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัญวีณ์ นทีพีรพันธุ์
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่อยูใ่ นระดับมาก
คือ การประนีประนอม การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา และการกลบเกลื่อน ตามลาดับ
3. ส าหรั บผลการศึกษาการจั ดการความขั ด แย้ง ของผู้บริ ห ารสถานศึก ษา ในสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ด้านการถอนตัวและ ด้านการใช้อานาจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อเกิดความขัดแย้งในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง โดยการ
หลี ก เลี่ ย ง เนื่อ งจากการตั ด สิ น ใจในขณะนั้น อาจเกิ ดผลกระทบต่อ ตนเองภายหลั ง ผู้ บริ ห ารจึ ง แยกตั ว ออกจาก
สถานการณ์ปัญหา และจะไม่หาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อเกิดปั ญหา ผู้บริหารจะจัดการความขัดแย้งโดย
อาศัยกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับมาใช้ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน ใช้อานาจเพื่อระงับความ
ขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารในโรงเรียนเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในโรงเรียนเครือคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ แบบการใช้อานาจ
และแบบการถอนตัว อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัญวีณ์ นทีพีรพันธุ์ (2559) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย
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พบว่า ครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหาร ด้านการถอนตัว และด้านการใช้อานาจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบจากงานวิจัยการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งในสถานศึกษาและการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน
การนาไปใช้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสวงหาความได้เปรียบและชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อว่าแนวทางการทางานของตนดีที่สุด
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรทาให้คกู่ รณีเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง และพยายามรักษาสัมพันธภาพเอาไว้
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทนในการแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถจัดการได้
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรปล่อยให้ผู้อื่นดาเนินการตามที่เขาชอบแม้วา่ ตัวเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
6. ผู้บริหารสถานศึกษาควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะนาไปสู่การโต้แย้งกัน
7. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาของตนถูกต้อง ไม่ยอมให้ใครปฏิบัตคิ ัดค้านความคิดของตนเอง
8. ผู้บริหารสถานศึกษาควรยืนกรานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดให้ได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดยี ่งิ ขึน้
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิ านของครูในสถานศึกษา เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการความขัดแย้ง
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์
เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการความขัดแย้ง
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณายิ่งจาก ดร.วัชระ จตุพร
อาจารย์ที่ปรึ ก ษาการค้ น คว้า ผู้ วิจั ย ขอขอบพระคุ ณ ที่ ไ ด้ ก รุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษา ให้ ค าแนะน าตลอดจนตรวจแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณบดีและคณาจารย์
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ สั่ ง สอนให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ วิ จั ย ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การศึกษาวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารย์
ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึ กษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กฤชฐา พลตรีผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านมนตรีวิทยา และนายพิชชากร อานุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ ที่กรุณาตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ให้สมบูรณ์และมีคุณค่า ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นพื้นที่ทดลองในการใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารและ
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คณะครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นพืน้ ที่ศึกษา และ
ให้ร่วมมือ จนการศึกษาครั้งนี้สามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36
The Relationship Between Transformational Leadership Of Administrators And
World Class Standard School Effectiveness Under The Secondary Educational
Service Area Office 36
สุกัญญา เตจ๊ะ1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Sukanya Thaeja1* and Thidawan Aunkong2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินในระดับ
OBECQA ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the transformational leadership of the school administrators
of World Class Standard School under The Secondary Educational Service Area Office 36. 2) to study the
effectiveness of World Class Standard School under The Secondary Educational Service Area Office 36. and 3) to
study the relationship between the transformational leadership and the effectiveness of World Class Standard
School under The Secondary Educational Service Area Office 36. The samples group were consisted 285 of
administrators and teachers of World Class Standard School under The Secondary Educational Service Area Office
36. The data-collecting instruments were the set of five-leveled questionnaires developed by the researcher and
the data-analyzing were percentage, mean, standard deviation and Pearsons correlation.
The results were 1) the overall of transformational leadership was higher level. 2) the overall of
effectiveness of World Class Standard School was high level and 3) the relationship between the transformational
leadership of school administrators and the effectiveness of World Class Standard School was moderate which is
statistically significant at .01
Keywords: Transformational leadership, Effectiveness of world class standard school

บทนำ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้สามารถนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล
(Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกำลังคนที่มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จ โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
(สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน, 2560) ดังนั้น การจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงถูก นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มคี ุณภาพการศึกษาสูง โดยเริ่มจากการ
นำร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจำเป็นต้องอาศัยการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการบริหารโรงเรียน ภาวะผู้ นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการทำงานเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นที่
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นิยมมากในปัจจุบันเพราะได้รับความพึงพอใจและมีอิทธิพลต่อผู้ตาม จึงจำเป็นที่ผู้บริหารและครูจะต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีการ กระบวนการทัศน์ วิสัยทัศน์ในการทำงาน ตามแนวคิดและทฤษฎีของเลทวูดและแจนซี่ (Leithwood and Jantzi,
1996 อ้างอิงใน ศศิประภา องอาจ, 2557) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 6 ประการ ได้แก่ 1) การกำหนด
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 2) การเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ ม 3) การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล 4)
การกระตุ้นทางปัญญา 5) การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม 6)การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง
ดังนัน้ สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตเิ พื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ การให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค อีกทั้งประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ความสำเร็จของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีว่า สถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการประสบความสำเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายเพียงใด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,
2561) ได้กำหนดในนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนมาตฐานสากล” ว่า การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลเพียงใด พิจารณา
ได้จากเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จจากคู่มือแนวดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (ปรับปรุง พ.ศ.2561) มี 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 1.1) เป็นเลิศวิชาการ 1.2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 1.3) ล้ำ
หน้าทางความคิด 1.4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 1.5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) ด้านการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.1) ด้านคุณภาพวิชาการ 2.2) ด้านคุณภาพของครู 2.3) ด้านการวิจัยและพัฒนา 3)
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 3.1) ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 3.2) ด้านระบบบริหารจัดการ 3.3) ด้าน
ปัจจัยพืน้ ฐาน 3.4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา ดังนัน้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนจึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในการจัด
การศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีของเลทวูดและแจนซี่
(Leithwood and Jantzi, 1996 อ้างอิงใน ศศิประภา องอาจ, 2557) ในด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อนำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งจะเป็นแนวทาง
นำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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กรอบแนวคิด
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยกำหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1. การกำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน
2. การเกือ้ กูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม
3. การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล
4. การกระตุน้ ทางปัญญา
5. การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม
6. การคาดหวังผลการปฏิบัตงิ านของผู้ตามใน
ระดับสูง

ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School)
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มศี ักยภาพเป็นพลโลก
(World Citizen)
2. ด้านการยกระดับการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
3. ด้านการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
Research) ผู้วิจัยได้กำหนดพืน้ ทีท่ ี่ทำการศึกษาได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากลทีผ่ ่านการประเมินในระดับ OBECQA
ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 10 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา
2563 โดยมีขนั้ ตอนการดำเนินงานตามลำดับดังนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 10 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 41 คน และครูผู้สอน
ได้มาจากข้อมูลอัตรากำลังครูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA ระดับมัธยมศึกษา ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 10 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 988
คน สรุปประชากรรวมทั้งสิ้น 1,029 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการในโรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินใน
ระดับ OBECQA ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 10 โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 41 คน และครูผู้สอนได้มาจากข้อมูลอัตรากำลังครูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่
ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จำนวน 10 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 988 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2555) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวนทั้งสิ้น 244 คน โดยใช้วธิ ีเทียบอัตราส่วน รวมจำนวนทั้งสิ้น 285 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
การสร้างแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา แล้วกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ศึกษา
2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหน่ง ขนาดสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อคำถาม ตามแนวคิด และทฤษฎีของแนวคิด
เลทวูดและแจนซี่ (Leithwood and Jantzi, 1996 อ้างอิงใน ศศิประภา องอาจ, 2557)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้ อ ย และน้ อ ยที ่ ส ุ ด โดยจั ด เรี ย งเนื ้ อ หา และข้ อ คำถามที ่ ส อดคล้ อ งกั บ คู ่ ม ื อ แนวดำเนิ น งานโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ปรับปรุง พ.ศ.
2561) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
3. นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของแบบสอบถามต่อไป
3.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วจิ ัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1.1. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ ที่สร้างไว้
3.1.2. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
ความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องพิจารณาปรับแก้ตามตัวแปรที่ศกึ ษาโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) และปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ตามค่าดัชนีความสอดคล้อง ของเครื่องมือวิจัย โดยกำหนดเกณฑ์
การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามที่ได้ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ถือว่าข้อคำถามนัน้ ใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00
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4. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
(Try out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนปล้องวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่ นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา
(α-coefficient) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ 0.81
5. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิ มพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วจิ ัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือจากผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที ่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อ มูลสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเข้าแจกแบบสอบถาม และอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้
2. ส่งแบบสอบถามให้กับโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาดำเนินการ ดังนี้
1. นำข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น แบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (Check List) นำมาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อใช้วเิ คราะห์ คำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นำข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็น ของครูผู้สอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ำหนัก 5 ระดับ จากนั้นนำไปบันทึกและวิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส ำเร็ จ รู ป เพื่ อ หาค่ า เฉลี ่ ย (𝑋̅) และค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอในรู ปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ของค่าเฉลี่ย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)
3. นำข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็น ของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์นำ้ หนัก 5 ระดับ จากนั้นนำไปบันทึก และวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอ ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกำหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)
4. นำข้อมูลที่ได้แปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) ได้แล้ว นำเอาค่าไปเปรียบเทีย บกับ
เกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) แปลความหมาย
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ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถามซึ ่ ง ได้ จ ากการตอบแบบสอบถามของผู ้ บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวนแบบสอบถาม 285 ฉบับ เมื่อจำแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้
1. เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.61 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.39
2. อายุ มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.84 รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 27.02 อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.86 และน้อยที่สุดอายุ 51 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 12.28
3. ระดับการศึกษา มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.09 รองลงมา คือ วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.21 และน้อยที่สุดวุฒกิ ารศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.70
4. ตำแหน่ง ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งครู คิดเป็นร้อยละ 85.61 รองลงมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
คิดเป็นร้อยละ 10.88 และน้อยที่สุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ คิดเป็นร้อยละ 3.51
5. ประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่าง 5-10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.07 รองลงมาประสบการณ์ใน
การทำงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.61 ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.51
ตามลำดับ และน้อยที่สุดประสบการ์ในการทำงานระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.81
2. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารโรงเรียน มาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(n = 285)
ด้าน
1
2
3
4
5
6

แปลความ

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

การกำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน
การเกือ้ กูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม
การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล
การกระตุน้ ทางปัญญา
การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม
การคาดหวังผลการปฏิบัตงิ านของผู้ตามในระดับสูง
รวม

̅
𝑿

S.D.

4.19
4.21
4.14
4.23
4.24
4.28
4.22

0.64
0.65
0.64
0.58
0.63
0.52
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅= 4.22, SD = 0.61) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง (𝑋̅= 4.28, SD = 0.52) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
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ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม (𝑋̅= 4.24, SD = 0.58) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา (𝑋̅= 4.33, SD = 0.52)
ตามลำดับ ส่วนด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล (𝑋̅= 4.14, SD = 0.64) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
จากการศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean:𝑋̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 285 คน แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ที่สอดคล้องกับคู่มือดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑋̅= 4.14, SD = 0.48) เมื ่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพ (𝑋̅= 4.21,
SD = 0.40) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
(𝑋̅= 4.18, SD = 0.54) ส่วนด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มศี ักยภาพเป็นพลโลก (𝑋̅= 4.02, SD = 0.51) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
4. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Product Correlation Coefficient ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบว่า โดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.63**)

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านการคาดหวังผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม และการกระตุ้นทางปัญญา
ตามลำดับ ส่วนด้านการสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล มีระดับน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
1.1 ด้ า นการกำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ อ ย่ า งชั ด เจน พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามตั ้ ง ใจจริ ง ต่ อ การพั ฒ นา
สถานศึกษาสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงานในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ตามลำดับ
และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหา และมุ่งมั่นต่อการเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึน้ ภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
วิจารณญาณ
1.2 ด้านการเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรัก และสามัคคีอันดีต่อกันในการปฏิบัตงิ าน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม การ
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มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติหน้าที่สู่ค วามสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผู้บริหาร
สามารถกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบจนบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา ตามลำดับ และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวจิตใจบุคลกรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่สู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
1.3 ด้านการให้การสนั บสนุ นผู ้ตามเป็น รายบุคคล ผู้บริหารส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุ คลากรใน
สถานศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารไว้วางใจและ
มอบหมายภารกิจสำคัญให้บุคลากรรับผิดชอบโดยคำนึงถึงความสามารถและความถนัด และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นำไปพิจารณาและปรับใช้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ ต่อสถานศึกษา
1.4 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารเป็นผู้นำข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน มาเผยแพร่แก่บุ คลากรในสถานศึกษาอยู่เสมออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาแสวงหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ และน้อยที่สุด
คือ ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในสถานศึกษา ให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจต่อการทำงานอย่างมี เหตุผลและมี
วิจารณญาณ
1.5 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ เหมาะสม ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีแก่ บุคลากรใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารประพฤติตนเป็นที่หน้าเคารพนับถือและศรัทธาแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดี
1.6 ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัตงิ านของผู้ตามในระดับสูง ผู้บริหารมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารกระตุ้นให้
บุคลากรในสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ โดยเน้น Active Learning
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ดีขึ้นและผู้บริหารสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้บคุลากรในสถาน ศึกษา
ตระหนักถึงคุณค่าของภาระงาน เพื่อก่อให้เกิดความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น และน้อยที่สุด คือ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
รวมถึงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ รองลงมา คือ ด้านการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
และด้านที่มีระดับน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มศี ักยภาพเป็นพลโลก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
2.1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก นักเรียนมีทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ มี
ทักษะการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารที่มี ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมี
ความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ
และน้ อ ยที ่ ส ุ ด คือ นั ก เรี ย นสามารถใช้ ภ าษาสื่ อ สารได้ ด ี ทั ้ งภาษาไทยและ ภาษาอั ง กฤษ รวมถึ ง มี ทั ก ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศอื่น และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากสถาบันทางภาษาต่าง ๆ
2.2 ด้านการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study: IS) และสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพ ตามความ
ต้องการของผู้เรียน รองลงมาคือสถานศึกษาพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรี ยนรู้และ
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การศึกษา ด้วยตนเองของนักเรียน และน้อยที่สุดคือ ส่วนครูใช้หนังสือ ตำราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศ ในการ
จัดการเรียนการสอน
2.3 ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พบว่า โรงเรียนดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ านโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารบริหาร
จัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.63**) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ในระดับสูงที่สุด คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคลกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการพัฒนา
ผู้เรียนให้มศี ักยภาพเป็นพลโลก รองลงมา คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการให้การสนับสนุนผู้ตาม
เป็นรายบุคคลกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคี ยง
มาตรฐานสากล และมีค่าความสัมพันธ์เท่ากันจำนวน 3 คู่ คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการให้การ
สนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคลกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการกระตุ้นทางปัญญากับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้าน
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตามในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามลำดับ
ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับที่น้อยที่สุด คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการเป็นแบบอย่างที่
เหมาะสมกั บ ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลด้ า นการยกระดั บการจั ด การเรี ย นการสอนเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนำมาอภิปรายผลได้
ดังนี้
จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลำดับภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติ งานของผู้ตามในระดับสูง
ด้านการเป็นแบบอย่า งที่ เหมาะสม ด้านการกระตุ้น ทางปัญญา ด้านการเกื้อกูลการยอมรั บเป้าหมายของกลุ่ ม
ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสูงสุด สามารถกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ โดยเน้น Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนให้ดีขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัย อัมพร อานุภาพแสนยากร (2558) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการ ที่ผู้มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนักรู้ใน

1065
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม องค์กรจูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์
ของกลุ่มองค์กรหรือสังคม
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ด้านการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีศัก ยภาพเป็นพลโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
นำวิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่าง
อิสระและคล่องตัว สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ทำให้
การพัฒนาสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี
ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างภาวะผู ้น ำการเปลี ่ ย นแปลงกั บประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันอย่างง่าย ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน
การเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา การเป็น
แบบอย่างที่เหมาะสม การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลกับโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการให้การสนับสนุนผู้
ตามเป็นรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
เป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงความนับถือ ยกย่อง ให้เกียรติและความห่วงใยในความรู้สึกส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยการให้การยอมรับในความสามารถของแต่ละบุคคล การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบหมายงานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน เมื่อต้องเผชิญต่อ
ปัญหาและอุปสรรค สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวกแก่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนควรทำให้ผู้ร่วมงานเกิดกำลังใจ
ในการทำงาน สร้างและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกั น เน้นให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงความสำคัญ
ของภารกิจงานเป็นสิ่งสำคัญและน่าภาคภูมิใจ แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งมี
การส่งเสริมผู้ร่วมงานให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัตงิ านโดยให้ความไว้วางใจ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นส่วนทำให้โรงเรียนมาตรฐานสากลมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. จากการวิ จ ัย พบว่ า ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาหรือควรมีการ
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ปรับปรุงคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในอันดับสุดท้าย
ของทุกด้าน ดังนัน้ สถานศึกษาควรส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก โดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เ รียนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้
พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดจนการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเมื่อพิจารณา
คุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษ 21 ซึ่งเป็นส่วนทำให้โรงเรียนมาตรฐานสากลมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยไปแล้ว ก็เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นัน้ ได้แพร่หลาย และได้มีการศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าของผู้บริหาร นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจั ยเกี่ ยวกับปัจจัย ที ่ส่ งผลต่ อความสั มพั นธ์ ระหว่า งภาวะผู้ นำการเปลี่ ยนแปลงกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร เพื่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถสำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝ่าย ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ที่ได้ให้คำชี้แนะ
คำปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายไกร ธรรมา
กาศ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนีส้ มบูรณ์และมีคุณค่า
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในโรงเรียนมารตฐานสากล สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี
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สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม สหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
The Condition of the Internal Supervision in the Secondary Schools in
SutthinThai Consortium under The Secondary Educational Service Area Office 36
สุดคนึง นาสา1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Sutkaneung Nasa1* and Tararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขต สุดถิ่นไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายใน
ของโรงเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน เก็บ
ข้อมูลจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่ นไทย จำนวน 8 โรงเรียน คำนวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร
ของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) เทียบสัดส่วนตามจำนวนประชากร และใช้วิธีการสุ่ม อย่างง่า ย จำนวน 212 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ระหว่าง .67-1.0 มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ .99 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพการดำเนินงานนิ เทศภายในของโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในกลุ่ม สหวิ ทยาเขตสุ ดถิ่ นไทย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีระดับมากที่สุดคือ ด้านการ
สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการนิเทศและด้านการประเมินผลการนิเทศ
ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีระดับน้อยที่สุด คือการปฏิบัติการนิเทศและด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุด
ถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : การนิเทศภายใน, สภาพการดำเนินงานนิเทศภายใน, กระบวนการนิเทศการศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to study the Condition of the Internal Supervision in the Secondary
Schools in SutthinThai Consortium under The Secondary Educational Service Area Office 36 and to compare the
teachers’ opinion toward the Condition of the Internal Supervision in the Secondary Schools in SutthinThai
Consortium under The Secondary Educational Service Area Office 36. The sample group of this study was
calculated by Yamane’s method ( Yamane, 1 9 7 3 ) compared by population ratio and simple random sampling included of 212 the school administrators and teachers in 2020. The research instrument was rating scale
questionnaire having Index of Item-Objective Congruence (IOC) value from .67 to 1.0 with 0.99 reliability value.
The statistical analyses were percentage, mean, standard division and One -way Analysis of variance with
Scheffe’s method.
The result of this study reveals as follow:
1. The Condition the Internal Supervision in the Secondary Schools in SutthinThai Consortium under
The Secondary Educational Service Area Office 36 in 5 aspects of school internal supervision operation processes
were in the high level. The highest levels of median is Materials Tools and supervision method development aspect.
The next below is Internal Supervision Planning aspect and Internal supervision Evaluation. And the lowest level of
median are Internal supervision operation aspect and of Studying of current condition problems and Needs aspect.
2. The result of comparing the teachers ‘opinion toward the Condition of the Internal Supervision in the
Secondary Schools in SutthinThai Consortium under The Secondary Educational Service Area Office 36 in 5 aspects
of school internal supervision operation processes classify by school size. The difference found in overall was at
.01 level of statistical significance. And a significant difference among each aspect were at .05 level of
statistical significance.
Keywords: Internal supervision, The Condition of Internal supervision, Internal supervision operation

บทนำ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่มุ่งการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้
และการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน พัฒนาคุณภาพโรงเรียน การจัดแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตร
และเนื้ อ หา และพั ฒ นาวิ ชาชี พ ครู ใ ห้ ส มกั บการเป็ น วิ ชาชี พ ที ่ ม ี ค ุ ณ ค่ า รวมไปถึ ง การบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาที ่ มี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นำทางวิชาการที่
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหลักของงานวิชาการมีการแบ่งเป็นขอบข่ายงานด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในภาระหน้าที่หนึ่งที่มี
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพศึกษาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง คือ การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งการนิเทศ
ภายในโรงเรียนจะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยมีตัวแปรหลักคือ “ครู” ที่เป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลและส่งผลโดยตรงต่อ
การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ยนมากที ่ สุ ดในฐานะเป็น กลไกหลัก ของการเรี ย นการสอน ท่ า มกลางความผัน ผวนและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (social disruption) ภาระงานของครูที่ต้องสร้างผู้เรียนให้ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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และมีคุณลักษณะตามที่สังคมปรารถนา ด้วยเหตุนกี้ ารปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) จึงมุ่งให้
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็น
กระบวนการที่สำคัญและถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรของหน่วยงานด้วยการพึ่งพา
ตนเอง สร้ า งกลุ ่ ม เครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม ระบบบริ ห ารภายในองค์ ก รที ่ ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ที ่ จ ะสามารถสนองความต้ อ งการในการพั ฒ นาตนเองของครู แ ละบุ ค ลากรสายงานการสอนได้
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มหี น้าที่โดยตรงในการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้ ว ยโรงเรี ย นระดั บมั ธยมศึ ก ษาในกลุ ่ มสหวิ ทยาเขตสุ ดถิ ่ น ไทย สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ได้รับการจัดสรรเป็นเขตรับผิดชอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้โรงเรียนขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาโดยการรวมกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านของภูมิศาสตร์ โดยที่นักเรียนมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งยังมีสภาพพื้นที่ตั้งของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเศรษฐกิจ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ชุมชน มีความแตกต่างทางบริบทสังคม มีการเข้าถึงทรัพยากรมีความ
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูผู้ช่วยที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตัง้ ที่อาจจะ
ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน และที่เป็นประเด็นสำคัญคือด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับการวัดผลสัมฤทธิ์ขั้นพื้นฐานร ะดับชาติ
จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนที่หลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาในทุกโรงเรียนให้มมี าตรฐานทัดเทียมกัน
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนและความต้องการในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความรู้สามารถเข้าสู่กระบวนการนิเทศได้อย่างมีความเข้าใจ ผู้วจิ ัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาสภาพการ
ดำเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึก ษา ในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่จะพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนา
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ

สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ ความต้องการ
2) การวางแผนการดำเนินงานนิเทศ
3) การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ
4) การปฏิบัติการนิเทศ
5) ประเมินผลการนิเทศ

สมมุตฐิ าน
ผู ้ บริ ห ารและครู ผู ้ ปฏิ บั ติ ก ารสอนที ่ อ ยู่ ในโรงเรี ย นที ่ ม ี ข นาดแตกต่า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการ
ดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนที่แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 8 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563
จำนวน 212 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 19 คน และครู จำนวน 193 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากสูตร
การคำนวณขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเทียบตามสัดส่วนขนาด
ของโรงเรียนขนาดใหญ่
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามชนิ ด
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 6 ข้อ เพื่อจำแนกขนาดโรงเรียนและเป็นข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่ง แบ่งเป็นการดำเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน 5 ด้าน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 10 ฉบับ คือ
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การสร้างสื่อและเครื่องมือในการ
นิเทศ 4) การปฏิบัติงานนิเทศ และ 5) การประเมินผลการนิเทศ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพั ฒนาการดำเนิ นงานนิ เทศภายในของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รวมทั้งหมด 47
รายการ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ .99
3. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยแบ่งเป็น 1) ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage) 2) การวิเคราะห์
ผลข้อมูลสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย คือ 4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพการการ
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ดำเนินงานอยู่ใ นระดั บมากที ่สุ ด 3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพการการดำเนิ นงานอยู ่ในระดั บมาก 2.51 – 3.50
หมายถึง สภาพการการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพการการดำเนินงานอยู่ในระดับ
น้อย 1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพการการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พร้อมอธิบายความเรียงประกอบตารางการแปลความหมายของคะแนน และ 3) การวิเคราะห์สภาพ
การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ตาราง 1 สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
(n = 212)
แปล
ด้าน
การดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน
ลำดับ
ความ
S.D.
𝑥̅
1
2
3
4
5

ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ
ด้านการปฏิบัตกิ ารนิเทศ
ด้านการประเมินผลการนิเทศ
รวม

4.11
4.13
4.15
4.11
4.12
4.12

0.65
0.66
0.67
0.65
0.64
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
1
4
3

จากตาราง 1 สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.12, S.D.=0.65) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( 𝑥̅ = 4.15, SD=0.67)
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.13, SD=0.66) และด้านการประเมินผลการนิเทศมี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.12, SD=0.64) ตามลำดับ ส่วนด้านการปฏิบัตกิ ารนิเทศและด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.11, SD=0.65) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครู จำแนกตามขนาดโรงเรียน
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียน
แหล่งความ
รายการ
df
SS
MS
F
p
แปรปรวน
การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ระหว่างกลุ่ม
2
877.83
438.91 14.74**
0.01
ปัญหาและความต้องการ
ภายในกลุ่ม
210
6252.22
29.77
รวม
212
7130.50
การวางแผนการนิเทศภายใน
ระหว่างกลุ่ม
2
888.30
444.15
7.88**
0.01
ภายในกลุ่ม
212
11824.43
56.30
รวม
212
12712.73
การสร้างเครื่องมือและพัฒนา ระหว่างกลุ่ม
2
729.77
364.88 9.22**
0.01
วิธีการนิเทศ
ภายในกลุ่ม
210
8310.10
39.57
รวม
212
9039.87
การปฏิบัตกิ ารนิเทศ
ระหว่างกลุ่ม
2
439.76
219.88 9.66**
0.01
ภายในกลุ่ม
210
4775.84
22.74
รวม
212
5215.60
การประเมินผลการนิเทศ
ระหว่างกลุ่ม
2
574.97
273.98 13.00** 0.01
ภายในกลุ่ม
210
4425.89
21.07
รวม
212
5000.86
จากตาราง 2 การเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกจากขนาดของโรงเรียน พบว่า ขนาด
โรงเรียนโดยรวมและการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ด้วยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe’s)
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ขนาดเล็ก
ขนาดสถานศึกษา
X
3.70
ขนาดเล็ก
3.70
ขนาดกลาง
4.00
0.69
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.29
0.01**
ด้านการวางแผนการนิเทศ
ขนาดเล็ก
ขนาดสถานศึกษา
X
3.82
ขนาดเล็ก
3.82
ขนาดกลาง
4.02
0.33
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.29
0.01**
ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ
ขนาดเล็ก
ขนาดสถานศึกษา
X
3.83
ขนาดเล็ก
3.83
ขนาดกลาง
4.05
0.27
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.31
0.01**
ด้านการปฏิบัตกิ ารนิเทศ
ขนาดเล็ก
ขนาดสถานศึกษา
X
3.81
ขนาดเล็ก
3.81
ขนาดกลาง
4.01
0.34
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.27
0.01**
ด้านการประเมินผลการนิเทศ
ขนาดเล็ก
ขนาดสถานศึกษา
X
3.83
ขนาดเล็ก
3.83
ขนาดกลาง
4.01
0.38
ขนาดใหญ่พิเศษ
4.28
0.01**
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขนาดกลาง
4.00
0.69
0.01**

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.29
0.01**
0.01**
-

ขนาดกลาง
4.02
0.33
0.03*

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.29
0.01**
0.03*
-

ขนาดกลาง
4.05
0.27
0.04*

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.31
0.01**
0.04*
-

ขนาดกลาง
4.01
0.34
0.03*

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.27
0.01**
0.03*
-

ขนาดกลาง
4.01
0.38
0.02*

ขนาดใหญ่พิเศษ
4.28
0.01**
0.02*
-
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จากตารางที่ 3 พบว่า 1) ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ จำแนกตามขนาดโรงเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ โรงเรียนขนาดกลางมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน 2) ด้านการวาง
แผนการนิเทศ จำแนกตามขนาดโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดเล็กมีการวางแผนการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลางมีการวางแผนการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส่วน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน 3) ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศการจำแนกตาม
ขนาดโรงเรียนพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการสร้าง
เครื่องมือและพัฒนาการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลางมีการสร้างเครื่องมือและวิธีการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน 4) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ การจำแนกตามขนาดโรงเรียนพบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบัติการนิเทศน้อยกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ และ ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขนาด
กลางมีการปฏิบติการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
5) ด้านการประเมินผลการนิเทศ จำแนกตามขนาดโรงเรียนพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการประเมินผลการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ ขนาดโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลางมีการประเมินผลการนิเทศน้อยกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
1. สภาพการดำเนินงานนิทเศภายในของโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในกลุ่ม สหวิ ทยาเขตสุ ดถิ่ นไทย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุด
คือ ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒ นาวิ ธีการนิ เทศ รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการนิเทศ ส่วนด้านการ
ปฏิบัตกิ ารนิเทศและด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ มีระดับน้อยที่สุด พิจาราณารายข้อพบว่า
2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียนโดยรวม
และการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตาม
สมติฐานงานวิจัย และสรุปผลการเปรียบเทียบรายด้าน
2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในโรงเรียนขนาดเล็กมีการดำเนินงานน้อยกว่าขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางมีการ
ดำเนินงานน้อยกว่าขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
2.2 ด้านการวางแผนการนิเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการวางแผนการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางมีการวางแผนการนิเทศ
น้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางไม่แตกต่างกัน
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2.3 ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการสร้างเครื่องมือและพัฒนาการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ
โรงเรียนขนาดกลางมีการสร้างเครื่องมือและวิธีการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
2.4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการปฏิบัติการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางมีการปฏิบติการนิเทศน้อย
กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางไม่แตกต่างกัน
2.5 ด้านการประเมินผลการนิเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
โรงเรียนขนาดเล็กมีการประเมินผลการนิเทศน้อยกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางมีการ
ประเมินผลการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
อธิปรายผล
1. สภาพการดำเนิ น งานนิ ทเศภายในของโรงเรี ยนมัธยมศึก ษาในกลุ่ ม สหวิ ทยาเขตสุ ดถิ ่น ไทย สั ง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับประเด็นแต่ละด้านที่มี
ระดับมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ ด้านการประเมินผลการนิเทศ ด้านการวาง
แผนการนิเทศ ด้านการปฏิบัตกิ ารนิเทศและด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โรงเรี ย นมั ธยมในกลุ่ ม สหวิ ทยาเขตสุ ด ถิ ่ น ไทย มี ก ารดำเนิ น งานนิ เทศภายในโรงเรี ย นอย่ า งเข้ ม แข็ ง มี ข ั ้ น ตอน
กระบวนการในการดำเนินงานนิเทศภายในที่เป็นระบบ สะท้อนให้เห็นว่าทุกโรงเรียนให้ความสําคัญกับการนิ เทศ
ภายในโรงเรียน และนําไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ (2559) ศึกษาสภาพการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่ม 5 ขุนศึกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลและรายงายผล ด้าน
การปฏิบัตกิ ารนิเทศภายในและด้านการวางแผนการนิเทศภายในของโรงเรียน
1.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีคณะทำงานในขั้นตอนการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการ มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในการวางแผนเพื่อดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน มีการ
ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อให้ความรู้ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจและสร้างเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาและสภาพในการนิเทศภายในได้อย่างหลากหลาย ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับ นภัสนันท์ อุปรี (2560) ศึกษาสภาพการดำเนิ นงานนิ เทศภายในของโรงเรียนมั ธยมศึก ษาสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ด้านการศึกษาสภาพปัญหา สำรวจความต้องการและความจำเป็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือประชุม ชี้แจง คณะครู เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการนิเทศภายใน พร้อมสำรวจ ความต้องการและความจำเป็นอย่างแท้จริง ทำการสำรวจข้อมูลการ
ปฏิบัตงิ านของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นำมากำหนด ความต้องการในการนิเทศภายใน
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1.2 ด้านการวางแผนการนิเทศภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่
มีระดับมากที่สุดคือ โรงเรียนกำหนดแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และโรงเรียนทบทวนแก้ไขแผนการนิเทศ
ภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ โรงเรียนกำหนดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ
ภายใน และโรงเรียนกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศภายในตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรที่มีหน้าที่กำหนด และวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวาง
แผนการนิเทศ มีการจัดทำแผน และโครงการนิเทศภายในตามกระบวนการอย่างถูกต้อง นำมาซึ่งการวางระบบการ
นิเทศภายในที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสุมารินทร์ ต๊ะอ้อม (2560) ได้ศึกษาระดับการดำเนินงานนิเทศ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่ า การวางแผน
การนิเทศโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ระดับสูงสุดคือ ประชุมคณะครู ก่อนเปิด
ภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการ ปฏิบัติงานของโรงเรียน และกําหนดเครื่องมือและเทคนิควิธีการ
นิเทศการศึกษาที่เหมาะสมกับ สภาพปัจจุบัน
1.3 ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ข้อ โรงเรียนพัฒนาการสร้างเครื่องมือการนิเทศที่หลากหลายสำหรับการนิเทศภายในและโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องมือ
ที่ใช้ในการดำเนินงานนิเทศภายในอย่างเหมาะสมกับสภาพงานเป็นข้อที่มีระดับมากที่ สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน
ได้มีการเลือกสื่อและเครื่องมีที่นำมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาและ
ศึกษารายละเอียดของสือและเครื่องมีอ ตลอดจนเทคนิควิธีการนิเทศภายในอย่างละเอียด และพัฒนาให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ สอดล้องกับ อังสุมารินทร์ ต๊ะอ้อม (2560) ได้ศึกษาระดับ
การดำเนินงานนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
พบว่าระดับการดำเนินการด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือในการนิเทศทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดย
ข้อที่มีระดับสูงสุดคือ เลือกสื่อและเครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
1.4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
โรงเรียนประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในเมื่อเสร็จสิ้ นโครงการทุกครั้ง มีระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ โรงเรียนติดตามควบคุมและกำกับการนิเทศภายใน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทุกโรงเรียนมี
แนวทางในการปฏิบัติการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรีย น มีการประชุมวางแผนเพื่อหาข้อกําหนดในการนิ เทศ
การศึกษาร่วมกันทําให้เกิดความเข้ าใจที่ชัดเจน สอดคล้องกับ อุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ (2559) ศึกษาสภาพการ
ดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กลุ่ม 5 ขุนศึก พบว่าด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในของโรงเรียนภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ประชุมคณะปฏิบัติงานเพื่อความพร้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการการดําเนินการนิเทศภายใน ของโรงเรียน
ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม และณิชาภา วิรัชนีภรณ์
(2558) ได้ ศ ึ ก ษาการดำเนิ น งานการนิ เ ทศภายใน โรงเรี ย นบางประกงบวรวิ ท ยายน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ด้านการปฏิบัตกิ ารนิเทศ พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านการประเมินผลการนิเทศโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า โรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินผลให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบมีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
โรงเรียนสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญแก่การประเมินผลการนิเทศภายใน และโรงเรียนแจ้งผลการประเมิน
การนิเทศภายในให้บุคลากรทราบ ทั้งนีเ้ นื่องมาจากโรงเรียนได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการนิเทศไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกับนภัส นัน ท์ อุปรี (2560) ได้ศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 พบว่าในด้านการประเมินและรายงานผลการนิเทศ
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โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ ระดับการดำเนินงานสูงสุด คือมีการประเมินผลรวมของการปฏิบัติงาน
ตามโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และมีรายงานผลการประเมินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นจริง
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานนิเ ทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำแนกจากขนาดของโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียนโดยรวม
และการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมติ
ฐานงานวิจัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนผู้บริหารและครูน้อยกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ทำให้การบริหารจัดการการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกันด้าน
จำนวนผู้รับผิดชอบงานนิเทศ การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการดำเนินงานนิเทศ และการวางแผนระบบการนิเทศที่มี
รายละเอียดซับซ้อนรองรับขนาดของงานการประสานงานระหว่างฝ่าย และการติดต่อสื่อสารกันภายในโรงเรียนซ่ึงส่ง
ผลให้การดำเนินงานนิเทศเป็นไปได้ดีขึ้นในแต่ละด้าน สอดคล้องกับ สมจิตร รักสัตย์ (2557) ได้ศึกษาการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 5 ด้านคือ ด้านการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการนิเทศ ด้านการวาง แผนการนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผลการนิเทศ
และรายงานผล และด้านการส่งเสริมและ พัฒนานักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินงานนิเทศภายในทุก ด้านอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบจําแนกตาม สถานภาพพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการน้อยกว่าโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ และ โรงเรียนขนาดกลางมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ส่วนรายคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรียา
พุทธารักษ์ (2551) ได้ทำการศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้นำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร โดยจําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน
และขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีข นาดต่างกัน มีการปฏิบัติ
ตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 ด้านการวางแผนการนิเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการวางแผนการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โรงเรียนขนาดกลางมีการวางแผนการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ศศิกานต์ พันธ์โนราช (2561) ได้ศึกษาสภาพการดำเนินงาน
การนิเทศภายในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ ายปิ่นนมาลา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการวางแผนการนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ด้านการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการสร้างเครื่องมือและพัฒนาการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลางมีการสร้างเครื่องมือและ
วิธีการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับศศิ
กานต์ พันธ์โนราช (2561) ศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายปิ่นมาลา จังหวัดสระแก้ว
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการวางแผนการนิเทศแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ การจำแนกตามขนาดโรงเรียนพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบัติการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ ขนาด
โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลางมีการปฏิบติการนิเทศน้อยกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมจิตร รักสัตย์ (2557)
ได้ศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
และเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 5 ด้านและด้านการปฏิบัติการ
นิเทศ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ด้านการประเมินผลการนิเทศ จำแนกตามขนาดโรงเรียนพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการประเมินผลการนิเทศน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ ขนาด
โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลางมีการประเมินผลการนิเทศน้อย
กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมจิตร รักสัตย์
(2557) ได้ ศ ึ ก ษาการดํ า เนิ น งานนิ เทศภายในโรงเรี ย นขั ้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 5 และเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 5 ด้านและ
ในด้านการประเมินผลการนิเทศ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบในการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยสภาพสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน พบว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ เป็นด้านที่มีระดับการดำเนินงานน้อยที่สุด จึงควรมีการ
กำหนดให้เป็นวาระสำคัญในการพัฒนาระบบนิเทศภายใน เนื่องจากเป็นด้านการดำเนินการที่เป็นอันดับแรกของ
กระบวนการนิเทศ ที่จะนำไปสู่การดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศลำดับถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 5 ด้าน จะพบว่ามีข้อการดำเนินงานที่มีการปฏิบัตใิ นระดับที่น้อยที่สุด จึงควร
มีการวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานเป็นรายข้อเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในทัง้ กระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จหรือประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการ
นิเทศการศึกษาของโรงเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจ ัย เกี่ ยวกับการนิ เทศภายในโรงเรีย น ในมุมมองด้านต่า งๆ เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นต้น
2.3 ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะกับโรงเรียนแต่ละขนาดของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง สภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่ วงได้ด้วยดีด้วยความ
อนุเคราะห์จาก ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำจนการวิจัยสำเร็จเรียบร้อย
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สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันติคีรี และ ดร.ยงควิโรจน์ เศษวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ
ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจนทำให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม และโรงเรียนเวียง
เชียงรุ้งวิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และทุกท่านที่สนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอด
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การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาศูนย์
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Suphot Lugmuang1* and Watchara Jatuphon2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 โดยจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับจำนวน 51 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามตอนที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. สภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุก
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับแรกจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ด้านการตรวจสอบข้ อมูลรองลงมา
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการประมวลข้อมูล ตามลำดับ
2. ปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ด้านการนำข้อมูลไปใช้ รองลงมา ด้าน
การจัดเก็บข้อมูล และด้านการประมวลข้อมูล ตามลำดับ
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการใช้ ระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐานในการบริ ห าร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พบว่า ควรมีการกำหนดแนวปฏิบัติทั้ง 6 ขั้นตอน คือจัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับ
การการอบรมพัฒนาทักษะ จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ และมีการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: สภาพ/ปัญหา, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Abstract
The research aims to study the condition and issue of information system usage in schools of the Basic
Education Commission In educational administration services, Wawi Educational quality Development Network
Center, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 The research was classified by their responsibility,
educational qualification and work experience. The sample group of the research included 100 people. The tool
used to collect data was a 5-rating scale questionnaire in a set of 51 items, constructed by the researcher, with
the item discriminating power ranged from 0.67 to 1.00 and the reliability coefficient of Section 2 questionnaire
was 0.96. The analyzing statistics were frequencies, percentage, mean and standard deviation.
The research results are as followings:
1.From both overall and individual perspectives, the condition of Information Systems usage in schools of
the Basic Education Commission in educational administration services, Wawi Educational quality Development
Network Center, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2, was at a medium level. It was found that
the 3 top levels were attained in the data editing, data analysis, and data processing when ranked from the
highest to the lowest.
2. From both overall and individual perspectives, the problematic issue of Information Systems usage in
schools of the Basic Education Commission In educational administration services, Wawi Educational quality
Development Network Center, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2, was at a medium level. It
was found that the 3 top levels were attained in the data usage, data storing, and data processing when ranked
from the highest to the lowest.
3. The guidelines of information system usage in schools of the Basic Education Commission In educational
administration services, Wawi Educational quality Development Network Center, Chiangrai Primary Educational
Service Area Office 2 are as follows: the six steps regulation should be set, the ICT officer should be trained for
skill development, the equipment and supplies should be adequate to support the information systems use, and
the information system knowledge was used for the highest purpose in the development of each area school,
effectively.
Keywords: The condition, issue, Information system

บทนำ
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันต่อการการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ในหมวดที่ 9 เรื่อง
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อใช้ใน
การบริหารโดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวัง ให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมาย ของการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553)
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ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการพัฒนา
การศึกษา เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจในการบริหารย่อมอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นับตั้งแต่
แผนพัฒนาการจัดการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เป็นต้นมามีการส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการใช้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษา และ
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผน การตัดสินใจ
ของผู้บริหารจึง ต้องใช้ ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการในทุกขั้นตอน การจะพัฒนาระบบการจัดการศึก ษาให้
ประสบความสำเร็จนัน้ ต้องอาศัยระบบสารสนเทศทีม่ คี ุณภาพ มีความเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง ตรงต่อความต้องการ
เหตุการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2549)
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2553,หน้ า 37-38) ได้ รั บการประสานงานและส่ ง เสริ ม
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงต่าง ๆ ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในสถานศึกษาในรูปแบบของ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อดำเนินการพัฒนา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน ประกอบด้วย
โปรแกรมประยุกต์ใช้และแนวปฏิบัตใิ นการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา และการรายงานข้อมูลจำนวน
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th ซึ่งกำหนดรายงาน
ข้อมูลเป็นระยะ ได้แก่ ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และอัพเดตข้อมูล
ในทุกวันที่ 10 ของเดือน เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2553)
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 8 โรงเรียน มีจำนวนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน และครู จำนวน 92 คน
รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งการจัดระบบข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา มีขอบข่ายครอบคลุมงานตาม
กระบวนการบริ ห ารและการจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ตามขอบข่ า ยงานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) 6 ขั้นนตอน ดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3)
การประมวลผลข้อมูล 4) การจัดเก็บข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) การนำข้อมูลไปใช้ จากสภาพปัจจุบันการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา พบว่า ในด้านการบริหารโรงเรียนยังประสบกับปัญหาหลายประการต่อ
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา เช่น นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ยังใช้ระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์น้อยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ขาดความรู้เรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีประสบการณ์ ขาด
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอและขาดแคลนบุคลากรที่จะมาดูแล และ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งมี
ความห่างไกล ระบบสารสนเทศเกิดความล่าช้า ความไม่สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลและระบบ
การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับรายงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ด้านการดำเนินงานการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษาไม่ได้ผลมากนัก และเพื่อ
กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานด้าน ICT ของกระทรวงใน 3 ประเด็น คือ (1) Digital เพื่อการบริหารจัดการ (2)
Digital เพื่อจัดการศึกษา และ (3) Digital Device ซึ่งเกิดจากปัญหาการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารมีความรู้ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจน้อย ครูหรือบุคลากรได้รับการฝึกอบรมน้อยในการพัฒนาให้มีความรู้ทางการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้สถานศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับ -ส่งข่าวสาร จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทำให้การจัดส่งข้อมูลข่าวสาร
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จากความเป็นมาและความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาการศึกษาในด้านต่าง ๆ
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การบริ ห ารสถานศึ กษา ของศู น ย์ เครือ ข่ า ยพัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาวาวี สั ง กั ด สำนัก งานเขตพื้ น ที ่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เหมาะสมและใช้ให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั ้น พื้นฐานในการบริ ห าร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน ครู จำนวน 92 คน รวมทั้งสิ้น
100 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2563)
2. รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหาร
สถานศึกษาตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็ น แบบสอบถามที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย สร้ า งขึ ้ น เพื่ อ สอบถามปั ญ หาเป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษา และครูต่อสภาพและปัญหาของการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยเป็น
แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการปฏิบตั ิงาน
เพศ ตำแหน่ง วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การทำงาน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา มี 6
ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดประมวลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด โดยพิจารณาคะแนนตามแนวทางการสร้างเครื่องมือของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2546)
5 หมายถึง สภาพ/ปัญหาของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง สภาพ/ปัญหาของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพ/ปัญหาของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพ/ปัญหาของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพ/ปัญหาของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ+ในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะสภาพและปัญหา
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
5. การสร้างเครื่องมือ
5.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกั บการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศใน
สถานศึกษา และวิธีการสร้ างแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จากตำรา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.2 สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เสนอแนะ แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษา
5.3 นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความครอบคลุมของ
เนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้ออยู่ที่ 0.67-1.00
5.4 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่
ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่มิใช่ประชากรตัวอย่างที่จะศึกษา จำนวน 30 คน และนำแบบสอบถามที่ทดลอง
ใช้มาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 174) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
5.5 ทำการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
6.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 สำหรับขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
6.2 จั ด ส่ ง แบบสอบถามไปยั งธุ รการโรงเรี ย น ศู น ย์ เครือ ข่ ายพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาวาวี สั ง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม
6.3 นำแบบสอบถามที่เก็บมาตรวจสอบความสมบูรณ์แต่ละฉบับและลงรหัสให้คะแนนตามน้ำหนัก
คะแนนแต่ละข้อและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ
6.4 นำผลการคำนวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัย ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
7.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทุกฉบับ โดยได้รับคืน จำนวน 100 ฉบับ
7.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ได้ แ ก่ เพศ ตำแหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การทำงาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
7.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต่อสภาพและปัญหาการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา การหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สำหรับ
การแปลผลจะนำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่กี ำหนดเป็นช่วงตามค่าน้ำหนักคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
ซึ่งแบ่งค่าช่วงคะแนนเป็นช่วง ๆ โดยมีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพ/ปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการใช้ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริห าร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มาพรรณนาและสรุปเป็นรายด้าน

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.36), (σ = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบข้อมูล (µ = 3.39), (σ = 0.69) รองลงมา คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (µ = 3.38),
(σ = 0.72) ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการประมวลข้อมูล (µ = 3.32), (σ = 0.69)
2. ผลการวิเคราะห์ ปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.20), (σ = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการนำข้อมูลไปใช้ (µ = 3.32), (σ = 0.70) รองลงมา คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล (µ = 3.22), (σ = 0.65)
ตามลำดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการประมวลข้อมูล (µ = 3.14), (σ = 0.74)
3. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยได้ดังนี้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย จัดให้มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้มาตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
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ผู้ใช้งาน ด้านการประมวลข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัยมีก าร
ฝึกอบรมผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ประมวลผลโดยจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่และมีการ
สรุปการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการจำแนกประเภทข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จัดให้มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศไว้ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของการใช้งาน มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยี โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการนำข้อมูลไปใช้มีข้อเสนอแนะว่า ควรสร้างความตระหนักให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสถานศึกษามี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีการรายงาน การสรุปผล ก่อนนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป

สรุปและอธิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีสภาพการใช้งานสูงสุดคือ ด้านการตรวจสอบข้อมูล รองลงมา
คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนด้านมีสภาพการใช้งานต่ำสุด คือ ด้านการประมวลข้อมูล ตามลำดับ
1.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาการใช้งานสูงสุด คือ ด้านการนำข้อมูลไปใช้ รองลงมา
คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ส่วนด้านมีปัญหาการใช้งานต่ำสุดคือ ด้านการประมวลข้อมูล ตามลำดับ
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีพบว่า ควรมีการกำหนดแนวปฏิบัตทิ ั้ง 6
ขั้นตอน คือ จัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการการอบรมพัฒนาทักษะ จัดให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์สนับสนุนงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
2.1 จากผลวิจัยพบว่า สภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ า
เชียงราย เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบข้อมูล รองลงมา คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการประมวลข้อมูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วาวี ยังขาดการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับครูผู้รับผิดชอบ
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษารวมทั้งครูที่รับผิดชอบงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
บางคนนั้นไม่ได้จบการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทำให้ขาดความรู้ความชำนาญในการใช้ ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนาการ
จัดระบบสารสนเทศ ส่งผลสถานศึกษาบางแห่งขาดความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และในสถานศึกษาบางแห่งมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้ ค วามเชี ่ ย วชาญด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของจงกล ทองรอง (2552)
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10
ทั้ง 6 ขั้นตอน ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจสอบข้อมูลด้านการประมวลผลด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลและด้านการนำข้อมูลไปใช้พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 โดยรวมภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการตรวจสอบข้อ มูล ยังไม่ เป็น ระบบ ขาดผู้ที่มีความรู ้ความเข้ า ใจ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล การจัดอบรมครูให้มีความรู้ในการตรวจสอบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ยังน้อย และ
เครื่องมือในการตรวจสอบยังไม่ทันสมั ยถูกต้องแม่นยำ เครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลไม่เพียงพอ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย โหง่นคำ (2552) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานระบบ
สารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านการประมวลผล ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศเพื่อการนำไปใช้ยังน้อย และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานของสถานศึกษาจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถได้รับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใน
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริง ดังนั้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในสถานศึกษา จึงเป็นผู้ที่ทำงานโดยตรง จึงเข้าใจปัญหาในการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จากสภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ คุ้มปลี (2558) ได้ศึกษาการศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตราด ปัญหาในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนในอำเภอคลองใหญ่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
2.2 จากผลวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
นำข้อมูลไปใช้ รองลงมา คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ตามลำดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการประมวลข้อมูล
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ได้รับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัตกิ ารในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริง ดังนั้น
ครูปฏิบัติหน้าที่ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษา จึงเป็นผู้ที่ทำงานโดยตรงและ
เข้าใจถึงปัญหาในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของณัฏฐนันท์ แย้มไสว
(2559) ได้ศกึ ษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทโรงเรียนในบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
จัดระบบสารสนเทศโรงเรียนในอำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
ปั ญ หาการพั ฒ นาการจั ด ระบบสารสนเทศโรงเรี ย นในอำเภอบางละมุ ง สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการนำข้อมูลไปใช้ บุคลากรยังขาด
ความตระหนัก ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้
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การจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้งาน การสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย การรายงานผลการนำข้อมูลไป
ใช้เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัจฉริยา สุรวรเชษฐ (2553) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโรงเรียนธรรมวาที จังหวัดชลบุรี ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้าน
การประมวลผลข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและด้านการนำข้อมูลไปใช้พบว่า ปัญหาในการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนธรรมวาที จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านการการประมวลผลโดยจำแนกข้อมูลยังไม่เป็นหมวดหมู่ การสรุปการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
เพื่อนำไปใช้ยังน้อย รวมไปถึงในสถานศึกษายังมีเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของดาวใจ วงศิลา (2559) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศในโรงเรีย นประถมศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิง เทรา เขต 2 เรีย ง
ตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือการนำข้อมูลไปใช้ การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ควร
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ทันสมั ย จัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการการ
อบรมและจัดให้มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรที่
ปฏิบัติงานรวมทั ้ง เครื่อ ง ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเป็ นกลไกสำคัญ ในการดำเนิ นงาน และควรจัดให้มี ผ ู้
ประสานงานหรือหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องงานวิจัยของวิจัยของ จิราวรรณ คุ้มปลี (2558) ได้กล่าวว่า ควรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทำสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและควรจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คอยประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวัฒน์ แสงปัก (2552) ได้กล่าว ควรมีการจัดอบรม พัฒนาความรูผ้ ู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงานอย่างเป็นระบบและมีเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ด้านการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ควรมีบุคคลากรที่มีความรู้มาตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล การใช้งานเครื่องมือในการตรวจสอบที่
ถูกต้องแม่นยำ และควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลอย่างเพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและ
บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลขาดความรู้ในการตรวจสอบข้อมูล และควรจัดให้มีหน่วยตรวจสอบข้อมูล
เป็นการเฉพาะหรือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ สอดคล้องงานวิจัยของวิจัยของ จิราวรรณ คุ้มปลี (2558) ซึ่งมีแนวทางใน
การการพั ฒ นา คือ ควรมมี ก ารจั ด ตั ้ ง ฝ่ า ยงานไว้ ใ นการตรวจสอบข้ อ มู ล โดยเฉพาะ เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล ที ่ มี
ข้อผิดพลาด และควรมีการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลเป็นประจำและควรมีการพัฒนาบุคลากรผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องชัดเจน และสอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัยของ นิวัฒน์ แสงปัก (2552) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาจัดระบบสารสนเทศ ในขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อมูล คือ การตรวจสอบข้อมูลให้ครบทุกรายการและมีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด้านการประมวลผลข้อมูล
พบว่า ควรจัดให้มีเครื่องมือในการประมวลผลข้อ มูลที่ทันสมัยมีการฝึกอบรมผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการ
ประมวลผลข้อมูล ประมวลผลโดยจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่และมีการสรุปการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เพื่อ
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การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการประมวลผลที่
เพียงพอ จะทำให้การประมวลผลข้อมูลมี ความถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของวิจัยของ
จิราวรรณ คุ้มปลี (2558) ได้กล่าวว่า ควรมีการจัดหาจัดตั้งคณะกรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ใน
การประมวลผลข้อมูลก่อนมอบให้ผู้ รับผิดชอบการประมวลข้อมูลนำไปปฏิบัติ และควรพัฒนาบุคลกรที่มีหน้าที่
ประมวลผลให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมทรง หนองนาว (2550) ได้กล่าวว่า ควรจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเพียงพอ ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในด้านการประมวลผลข้อมูลและส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญและใช้ข้อมูล
ต่าง ๆ ในการวางแผนและพัฒนางาน ด้านการจัดเก็บข้อมูลพบว่า ควรให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเพียงพอ มีการจำแนกประเภทข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูล จัดให้มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศไว้ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกแก่การค้นหาและนำไปใช้
งาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดเก็บข้อมูลนั้นมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดเก็บข้อมูลหรือการ
ค้นหาข้อมูลช้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูล ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของวิจัยของ จิราวรรณ คุ้มปลี (2558) ได้กล่าวว่า ควรจัดทำแฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ ออกเป็นหมวดหมู่
อย่างมีระบบ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ และควรดำเนินการจัดหา
อุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและปลอดภัย และสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ
นิวัฒน์ แสงปัก (2552) ได้กล่าวว่า ควรจัดเก็บข้อมูลตามฝ่ายงาน กลุ่มงานของโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูลและนำไปใช้ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ที่มคี วามรู้ ความเข้าใจ ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการใช้งาน
มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยี โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล ที่
ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้เพราะเนื่องจากภาระงานของผู้ปฏิบัติงานมีมาก ควรได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานส่วนกลางในการจัดสรรหรือให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ความรู้ด้านการวิเคราะห์เพื่อแบ่งเบาภาระงานใน
สถานศึกษา เพื่อให้ขอ้ มูลนัน้ มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำไปใช้งาน ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของวิจัยของ จิราวรรณ
คุ้มปลี (2558) ได้กล่าวว่า ควรจัดหาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และอุทิศเวลาทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างจริงจัง มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล และควรจัดอบรมให้ความรู้ทางสถิติและ
เทคนิควิธีแก่ผู้ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิวัฒน์ แสงปัก (2552) ได้กล่าวว่า ควรมี
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปตามลำดับขั้น เพื่อความสะดวกและง่ายในการตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง ด้านการนำข้อมูลไปใช้พบว่า ควรสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีการรายงาน การสรุปผล ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ต้องสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน และการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานด้านต่าง
ๆ อย่างเพียงพอ และการรายงานผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ที่นำไปใช้ในการพัฒนา
งานให้ ม ี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งงานวิ จ ั ย ของวิ จ ั ย ของ จิ ราวรรณ คุ ้ ม ปลี (2558) ได้ ก ล่ า วว่ า ควรจั ด สรร
งบประมาณในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล จัดอบรมแนะเทคนิควิธีแก่ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ควรประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของผลการวิจัยของ
นิวัฒน์ แสงปัก (2552) ได้กล่าวว่า ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้ควรนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามกำกับ และวางแผน
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ในการพัฒนางานได้ง่าย เช่น ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาและกำหนดแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้
1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
จัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการการอบรมและจัดให้มีห น่ว ยงานกลางที่ ทำหน้ า ที่
ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ด้านการตรวจสอบข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีบุคคลากรที่มีความรู้มาตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล การใช้งานเครื่องมือในการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องแม่นยำ และควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลอย่างเพียงพอ
3. ด้านการประมวลข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัยมี
การฝึกอบรมผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ประมวลผลโดยจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่และมี
การสรุปการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการจัดเก็บข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เพียงพอ มีการจำแนกประเภทข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ จัดให้มีสถานที่จัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศไว้ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกแก่การค้นหาและนำไปใช้งาน
5. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้
ตรงตามจุดมุ่งหมายของการใช้งาน มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และระบบ
เทคโนโลยี โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. ด้านการนำข้อมูลไปใช้มีข้อเสนอแนะว่า ควรสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนำ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีการรายงาน การสรุปผล ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
งานต่อไป
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิ จ ั ย ครั ้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการใช้ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในการบริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละหน้าที่หรือหน่วยงานที่ปฏิบัต ิงาน
แตกต่างกันว่าจะมีสภาพการใช้งานและปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาต่างกันในลักษณะใด
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะผู้ใช้งาน
2. งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในงานเชิงวิชาการและ
สามารถนำไปต่อยอดทางงานวิจัยได้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
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เขต 2 สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.วัชระ จตุพร ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง
จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) นายเอนก กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้อง
ให้คำแนะนำแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำ
ให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนีส้ มบูรณ์และมีคุณค่า
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่งิ ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่
ได้มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
The School Administration According to The Good Governance Principles of
Mae Ai District School Administrators Chiang Mai Province Under the Office of
Chiang Mai Primary Educational Service Area 3
สุภูมชิ ัย วงค์เจริญ1*และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Suphumchai Wongjaroen1*and Natthawut Subphaso2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จาแนกตามระดับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในอาเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จานวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้ส ถิ ติ (F-test หรือ One Way ANOVA) เมื่อ พบความแตกต่า งกั น ทาการเปรี ย บเที ย บเป็ น รายคู่ ด้ ว ยวิธีก ารของ
(Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ ด้านหลักการตรวจสอบ ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลักเปิดเผย
โปร่งใส ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลั กความเสมอภาค ด้านหลักประสิทธิผล ด้าน
หลักประสิทธิภาพ และด้านหลักนิติธรรม ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จาแนกตามระดับวุฒิการศึกษา
ภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ภาพรวมมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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Abstract
The purpose of this research is (1) to study school administration according to the principles of good
governance of Mae Ai district school administrators. Chiang Mai Province Under the Office of Chiang Mai Primary
Educational Service Area 3 (2) to compare the administration of schools according to the principles of good
governance of Mae Ai district school administrators. Chiang Mai Province Under the Chiang Mai Primary Educational
Service Area Office, Region 3, classified by educational background and work experience. The sample group used
in this research was educational institution administrators and school teachers in Mae Ai District. Chiang Mai
Province Under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 3, number 242 people. The research tool
was a questionnaire. The statistics used in data analysis were as follows. The distribution of frequency, percentage,
mean, standard deviation was used statistically (F-test or One Way ANOVA) when found the differences, and
comparisons were performed by the method of (Scheffe's Method) The results of the research were as follows:
1. The school administration according to the good governance principles of Mae Ai district school
administrators Chiang Mai Province Under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office, Region 3,
overall, it was at a high level. The aspect with the highest average was the moral and ethical aspects, followed
by the audit principles. The main focus is on consensus. The main aspect is transparent. Principles of
decentralization Responding principles. The principle of equality the main aspect of effectiveness Performance And
the rule of law, respectively.
2. The comparison of school administration according to the good governance principles of Mae Ai district
school administrators Chiang Mai Province Under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3
classified by educational background level the overall difference was statistically significant at 0.05 and classified
by work experience. The overall difference was statistically significant at 0.05
Keywords: The School Administration, Good governance

บทนา
จากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดังที่ทราบ
กันทั่วไปแล้วว่าสาเหตุสาคัญประการหนึ่งมาจากการหย่อนประสิทธิภาพของกลไก การบริหารกิจการบ้านเมือง การ
บริหารราชการ การกาหนดนโยบายสาธารณะและการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการอันเป็นความรับผิดชอบของ
ภาคราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเป็นพลังสาคัญ ก็จะมีความจาเป็นที่
จะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพิ่มขึน้ หากความ
อ่อนแอและหย่อนประสิทธิภาพดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างแท้จริง อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
ต่อ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมือ งและประเทศยิ่ง ขึ้ น การสร้ า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมือ งและสั ง คมที่ ดี (Good
governance) หรือหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัด ระเบี ย บให้สังคมทั้ งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้ มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือ
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แก้ไขภาวะวิกฤติที่อาจจะมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมซึ่งเป็น
คุณลักษณะสำคัญของความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สอดคล้องกับกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งทำให้
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของรัฐ ในทุกภูมิภาคของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ตลอดเวลา (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563, ออนไลน์)
ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ผู้บริหาร ซึ่งนับได้ว่า เป็นบุคคล
สำคัญในการจัดระบบบริหารทั้งในงานวิชาการ งบประมาณ บริหาร งานบุคคลและบริหารงานทั่วไปให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดหี รือธรรมาภิบาลที่ยดึ หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักการตรวจสอบ หลักเปิดเผยโปร่งใส หลักการกระจาย
อำนาจ หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มและหลั ก นิ ต ิ ธ รรม เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการนำวิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละนโยบา ยสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริหารที่จะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสั่งการ ซึ่งเป็นเครื่องชี้หรือกำหนด
ทิศทางในการทำงานของบุคคลากรในการทำงาน ดังนัน้ การตัดสินใจใด ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ซึ่งอาจทำให้
เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดความล้มเหลวในหน่ วยงานได้ หลักธรรมาภิบาลหรือ Good governance จึงเป็นหลักการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นหลักประกันว่าในองค์กรไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ โดยยึดหลั กการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ยึดหลักการตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักการตรวจสอบ หลักเปิดเผยโปร่งใส หลักการกระจายอำนาจ หลักการ
มีส่วนร่วมและหลักนิติธรรม (เกษม วัฒนชัย, 2556)
ในส่วนของการบริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้โดยตรงเนื่องจากมีการกระจายอำนาจการบริหารสถานศึกษาจาก
ส่วนกลางสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสู่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามี
อำนาจเต็มในการบริหารงานให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งพบว่า ในการบริหารงานหลัก 4 ฝ่าย ประกอบด้วย งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป ของสถานศึกษาแต่ละแห่งทำได้ดี เนื่องจากมีการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการหลายฝ่ายทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัด แต่ในขณะเดียวกันก็
พบว่า ในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายดังกล่าวทั้งในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะมี
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจะได้เกิดผลดีในการ
บริหารเนื่องจากพบว่า สถานศึกษาบางแห่งในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีความคลุมเครือในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินงานกล่าว คือ ยังดำเนินการเกี่ยวกับการชีแ้ จงเรื่องแหล่งที่มาของบประมาณ จำนวนงบประมาณ
และในการดำเนินการต่าง ๆ โดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับภายในสถานศึกษาให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลในระดับที่ไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งเมื่อสังเกตจะพบได้ว่า การมีส่วนร่วมและอำนาจในการตัดสินใจของครู
ในการดำเนินงานต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาน่าจะอยู่ในระดับการปฏิบัติที่มากกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3, 2563, ออนไลน์)
ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษามีภาระหน้าที่อำนาจการบริหารและต้องรับผิดชอบการ
ตัดสินใจมากขึ้น อีกทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีความชัดเจนในการใช้กฎระเบียบของแต่ละ
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สถานศึกษาโดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานมีความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใสในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนีค้ วรประสานงานร่วมกับบุคคล องค์กร
หรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงการมีองค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและสามารถใช้ทรัพยากรที่
ได้รับอย่างคุ้มค่าภายใต้บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อเสริมสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงควร
ใช้เทคนิคหลักการบริหารงานที่ทำให้บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญกำลังใจและพร้อมที่จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องการบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำแนกตามระดับวุฒกิ ารศึกษาและ
ประสบการณ์การทำงาน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 36 คน ครูผู้สอนโรงเรียนในอำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 581 คน รวมเป็นจำนวน 617 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดการดำเนินการจัดการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ตามหลักธรรมาภิบาลตามคู่มอื หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
10 หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
หลักการตรวจสอบ หลักเปิดเผยโปร่งใส หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วมและหลักนิติธรรม
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ ระดับวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักการตรวจสอบ หลักเปิดเผยโปร่งใส
หลักการกระจายอำนาจ หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักนิติธรรม

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาโดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ผู้บริหารสถานศึกษา 36 คน ครูผู้สอนโรงเรียนในอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จานวน 581 คน รวมเป็นจานวน 617 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ บริ หารสถานศึกษาและครู ผู้สอนโรงเรี ยนในอ าเภอแม่อาย จั งหวั ดเชียงใหม่ สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จานวน 242 คน โดยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน
เครื่องมือการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ระดับวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึก ษา
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามหลักธรรมาภิ
บาลตามคู่ มือ หลั ก เกณฑ์ข องส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 10 หลั ก ได้ แ ก่ หลั ก การ
ตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักการตรวจสอบ หลัก
เปิดเผยโปร่งใส หลักการกระจายอานาจ หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักนิติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิด Likert
2. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
ผู้วจิ ัยทาการวิจัยและดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขนั้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัด
2.2 กาหนดประเด็นที่ต้องการสร้างแบบสอบถาม
2.3 สร้างข้อคาถามให้สอดคล้องกับประเด็นที่กาหนด แล้วนาเครื่องมือเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสม
2.4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนาเครื่องมือวัดที่ตรวจแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 เครื่องมือวัดที่ตรวจแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาข้อคาถามและภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล
3.2 นาผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของผู้เชี่ยวชาญนั้น คานวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ค่า IOC ที่ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5
ขึ้นไปไว้ใช้และปรับปรุงข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
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3.3 นาเครื่องมือวัด ที่ได้ ทาการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มตัว อย่า ง
จานวน 30 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การหาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Alpha - Coefficient)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในอาเภอแม่อาย จังหวั ด
เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ จากวิทยาลัยการศึกษาออกหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้ง 36 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน
242 ฉบับ
2. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองภายในเวลา 2 เดือน
3. นาแบบสอบถามที่ได้ทาการเก็บข้อมูลไว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้สถิติด้วยการแจกแจง
ความถี่ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ผลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและโดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามการประเมินค่า (Rating Scale)
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จาแนก
ตามระดับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน ใช้การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคูโ่ ดยวิธีของเชฟเฟ่
(Sheffe’s method)

ผลการการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ระดับวุฒิ การศึกษาและ
ประสบการณ์การทางาน
จาแนกตามระดับวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 54.13 รองลงมาระดับปริญญาโท จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 45.04 และระดับ
ปริญญาเอก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 ตามลาดับ
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 10
ปี จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11-19 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.56
มีประสบการณ์ 20-29 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 และมีประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป จานวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.57 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
พบว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.49, S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลัก
คุณธรรมจริยธรรม (X̅ = 4.28, S.D. = 0.64 ) ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านหลักการตรวจสอบ
(X̅ = 4.17, S.D. = 0.62) ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (X̅ = 4.17, S.D. = 0.65)
ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักนิตธิ รรม (X̅ = 3.48, S.D. =
0.53) ซึ่งทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ
ทำงาน พบว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายด้านที่มีความแตกต่าง
กันทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักความเสมอภาคด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลัก
ประสิทธิภาพและด้านหลักนิตธิ รรม จึงได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายด้านที่มีความ
แตกต่างกัน ทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม ด้านหลักการตรวจสอบ ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลัก
ประสิทธิภาพและด้านหลักนิตธิ รรม จึงได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิจัยการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1.1 ด้านหลักการตอบสนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
ให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
1.2 ด้านหลักประสิทธิผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกำหนด
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ได้เหมาะสมกับสถานศึกษา
1.3 ด้านหลักประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีนโยบาย
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อเกิดผลผลิตที่คมุ้ ค่าต่อการลงทุนของสถานศึกษา

1101
1.4 ด้านหลักความเสมอภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้บริการ
ทางการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรครูและผู้มารับบริการในสถานศึกษาโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ระดับ
การศึกษาและอื่น ๆ
1.5 ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา บุคลากรครูและผู้รับบริการทางการศึกษา
1.6 ด้านหลักการตรวจสอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการจัด
ประชุมชีแ้ จงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผยแก่บุคลากรครูในสถานศึกษาทุกคนทราบ
1.7 ด้านหลักเปิดเผยโปร่งใส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
บริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและโปร่งใส ยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์และสามารถตรวจสอบได้
1.8 ด้านหลักการกระจายอำนาจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้
สิทธิแ์ ก่ผู้รับผิดชอบตัดสินใจในการดำเนินงานภายในสถานศึกษาตามหน้าที่ของตน
1.9 ด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรมตลอดเวลาในการปฏิบัตงิ าน
1.10 ด้านหลักนิติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารได้ออกกฎ
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บและปรั บปรุ ง ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แ ละเป็ น ที ่ ย อมรับของบุ คลากร ครู แ ละนั กเรี ย นใน
สถานศึกษา
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทำงาน สรุปผล ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักประสิทธิผล ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักการกระจายอำนาจและด้านหลักนิติธรรม
2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่
ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ ด้านหลักการตรวจสอบ ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักคุณธรรมจริยธรรมและด้านหลักนิติธรรม
อธิปรายผล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่สำคัญและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า
หลักธรรมาภิบาลทัง้ 10 หลักเป็นหลักเกณฑ์ท่ผี ู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศต้องนำไปปฏิบัตแิ ละบริหารสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับพิษณุ ยงดี (2559) ได้ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ผลการวิจัยพบว่า ธรร
มาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1.1 ด้านหลักการตอบสนอง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการ
ให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับพิษณุ ยงดี (2559) ได้ศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ผลการวิจัยพบว่า หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านหลักประสิทธิผล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการ
จัดการกับความเสี่ยงภายในสถานศึกษาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ กมลพรรณ พึ่งด้วง
(2560) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านหลักประสิทธิภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีนโยบาย
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อเกิดผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรุ่ง แก้วแดง
(2556) กล่าวไว้ว่า ประการที่หนึ่ง ขจัดความล่าช้าในการดำเนินการ และตัดทอนสิ่งที่ไม่มีความต้องการและจำเป็น
ออกไป ประการที่สอง ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ (นักเรียน) เป็นลำดับแรก
1.4 ด้านหลักความเสมอภาค พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่า ผู้บริหาร
ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรครูและผู้มารับบริการในสถานศึกษาโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อ
ชาติ ระดับการศึกษาและอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพรพิชติ สิงห์รัมย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลในโรงเรียนบ้านศรีภูมิ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการให้ความสำคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ยังต้องปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึน้ ประชาชนทุกคนจะได้รับบริการจากภาครัฐเท่าเทียมกัน
1.5 ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา บุคลากรครูและผู้รับบริการทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กั บ มยุ รี แสนสุ ข (2559) ได้ ศ ึ ก ษาเรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บาลของผู ้ บริ ห าร
สถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านหลักการตรวจสอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการจัด
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผยแก่บุคลากรครูในสถานศึกษาทุกคนทราบ ซึ่ง
สอดคล้องกับกมลพรรณ พึ่งด้วง (2560) ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.7 ด้านหลักเปิดเผยโปร่งใส พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่มีปิดบัง ซึ่งสอดคล้องกับจารุณี คะตะโคตร์ (2557) ศึกษาเรื่อง
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.8 ด้านหลักการกระจายอำนาจ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้
สิทธิแ์ ก่ผู้รับผิดชอบตัดสินใจในการดำเนินงานภายในสถานศึกษาตามหน้าที่ของตน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา คล้ายชุ่ม
(2562) ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม ผลการวิจัยปรากฏว่า การบริหารตามหลั กธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
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1.9 ด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
ปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรมตลอดเวลาในการปฏิบัตงิ าน ซึ่งสอดคล้องกับวิรัตน์ รัตนมณี (2555) ได้ศึกษา
การศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 3 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหารโรงเรียน
ขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 3 ทั้ง 6 หลัก กลุ่มผู้บริหารเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ทุกหลักอยู่ในเกณฑ์มาก
1.10 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารได้ออกกฎ
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บและปรั บปรุ ง ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แ ละเป็ น ที ่ ย อมรับของบุ คลากรครู แ ละนั กเรี ย นใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสุพล แย้มเกสร (2554) ศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
จำแนกตามประสบการณ์การทำงานในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
พรพิชิต สิงห์รัมย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านศรีภูมิอ ำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านศรีภูมิอ ำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาในภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน
2.1 จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา รายด้านที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีทั้งหมด 5
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้าน
หลักความเสมอภาคและด้านหลักนิติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับจุฑามาส นาคปฐม (2559) ศึกษาการบริหารการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่
อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี จำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาโดยรวมและรายด้านระดับมาก
2.2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน รายด้านที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มี
ทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรมจริยธรรม ด้านหลักการตรวจสอบ ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลักการ
กระจายอำนาจ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักประสิทธิภาพและ
ด้านหลักนิติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับจุฑามาส นาคปฐม (2559) ศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยการเปรียบเทียบการบริหาร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี
จำแนกตามประสบการณ์การทำงานพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารควรจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ในการออกข้อบังคับของสานศึกษาที่จะมี
ผลบังคับใช้กับบุคลากรครูและนักเรียนในสถานศึกษา ผู้บริหารไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อหวังผลประโยชน์
2. ด้านหลักประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานภายในสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดความราบรื่นไม่ตดิ ขัด ผู้บริหารควรมีส่วนช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
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3. ด้านหลักประสิทธิผล ผู้บริหารควรปฏิบัต ิงานบรรลุวัตถุ ประสงค์ของสถานศึก ษาได้อ ย่างดี เยี ่ ย ม
ผู้บริหารได้สร้างกระบวนการปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านหลักนิตธิ รรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่าน ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ย่งิ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้ง 3 ท่าน ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาในครัง้ นี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING RESOURCE MANAGEMENT AND THE
SCHOOL EFFECTIVENESS IN TERM OF THE STUDENT QUALITY OF HIGHLAND
SCHOOL UNDER JURISDICTION OF CHIANGRAI PRIMARY EDUCATION SEVICE AREA
OFFICE 1
แสงเดือน ลาภใหญ่1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Sangduean Lapyai1* and Thararat Malaitao 2
บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ ม ี จ ุ ด มุ ่ ง หมาย เพื ่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู ้
กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน และครูจำนวน 107 คน โรงเรียนในพื้นที่
สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 116 คน
สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(กรณีผู้บริหาร) และแบบสัดส่วน (กรณีครู) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.905 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในพื ้ น ที ่ สู ง
ด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ต่ำ (r = 0.278)
คำสำคัญ: การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้, ประสิทธิผล
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
* Corresponding author: dueanja508@hotmail.com
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Abstract
This research was aimed at studying the relationship between Learning resource management and the
school effectiveness in term of the student quality of highland school under jurisdiction of Chiangrai primary
education sevice area office 1. The sample in this study was 9 school administrators and 107 teachers, during the
2020 academic year, totaling 116 subjects.
The tool used in this study was a questionnaire with statistical analysis, i.e. : percentage, mean standard
deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
The research findings were as follows:
1. According to the school administrators’ and teachers’ opinions, the Learning Resource Management in
highlands schools, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1, was at a high level overall and in each
individual aspect.
2. The school effectiveness in term of the student quality of highland school under jurisdiction of Chiangrai
primary education sevice area office 1, was at a high level, overall and in each individual aspect.
3. The relationship between Learning resource management and the school effectiveness in term of the
student quality of highland school under jurisdiction of Chiangrai primary education sevice area office 1, was
positively correlated at a low level (r = 0.278), with a statistical level of 0.01.
Keywords: Learning resource management, the effectiveness

บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่าย” และคำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค ำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ กล่าวว่า “การศึกษา”
หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุค คลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 24
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้ อ มกั น
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริม การดำเนินงานและการจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน, พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, สวนสัตว์, สวนสาธารณะ,
สวนพฤกษศาสตร์, อุทยานวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส ำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติ
ให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดรี อบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ
ในสถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องดำเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนในพื้นที่สูง ขาดแหล่งเรียนรู้ที่ดี เพราะห่างไกลความเจริญ แหล่งเรียนรู้เข้าไม่ถึง การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่ง
ที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่ดใี นการศึกษาหาความรู้ การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ให้เกิดความคุ้มค่า
ยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ จากผู้คนที่หลากหลาย จะทำ
ให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข้ากั บวิถีชีวิต มีความผูกพันกับท้องถิ่น เห็นคุณค่า อนุรักษ์
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ยังสามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทย และสากลเพื่อนำมาปรับใช้กับวิถีไทยได้
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อนำผล
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และยกระดับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านคุณภาพ
ผู้เรียน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิทธิ ผลของโรงเรี ย นในพื้ นที ่ สู ง ด้ านคุณ ภาพของผู ้เรี ย น สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูง
ด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

กรอบแนวคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวก
1. การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้
2. การดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้
3. การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้
แหล่งเรียนรู้
4. ประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้

1. ประสิทธิผลของโรงเรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 165 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, 2563)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ในปีการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 116 คน
3. รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกั บการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของ
โรงเรียนในพื้นที่สูง ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบสำรวจรายการ (Check list) โดยสอบถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์ ในการปฏิบัตงิ าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารของโรงเรียน
ในพืน้ ที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ มี 6 ด้าน 36 ข้อ ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
คะแนน 3
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนน 1
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่
สูงด้านผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ มี 2 ด้าน 26 ข้อ ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
คะแนน 3
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนน 1
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
5. การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
พื้นที่สูง ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือตามลำดับขั้นตอนดังนี้
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5.1. ศึกษาเอกสาร ตำรา หลักเกณฑ์ และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
พื้นที่สูง กับประสิทธิผลของโรงเรียนในด้านคุณภาพผู้เรียน
5.2. กำหนดขอบข่ายเนื้อหา ในการสร้างเครื่องมือวิจัยตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
5.3. ดำเนิ น การสร้ า งเครื่ อ งมือ วิ จ ัย ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ทั่ ว ไป ตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้วิจัยได้พัฒนา และปรับปรุงมาจากแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
พื้นที่สูงด้านผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่ งผู้วิจัยได้พัฒนา และปรับปรุง
มาจากแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2563) จากนั้นนำแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปรับปรุง
5.4. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ ว นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item-Congruence: IC) ของแบบสอบถาม
ทั้ง 2 ตอน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้าน
ผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยเลือกข้อคำถามที่มคี ่าดัชนีความสอดคล้อง
ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปมาใช้ ซึง่ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อสูงกว่า 0.5
5.5. นำแบบสอบถามที่ผ่านการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 30
คน คือโรงเรียนบ้านถ้ำปลา และโรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝- Coefficient) ของครอนบาร์ค (Cronbach) โดยได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.905
5.6. ปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
6.1. หนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูง
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปแจกให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อันเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครัง้ นี้จำนวน 116 ชุด และกำหนดขอรับคืน
ภายใน 1 เดือน
6.3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามจากผู้ บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้วยตนเอง จำนวน 116 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
6.4. ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 1 เดือน
6.5. ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัย ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
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ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อหาค่าสถิตผิ ู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตโิ ดยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามตำแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์การ
ทำงานและประวัตกิ ารศึกษา เสนอข้อมูลโดยหาค่าความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารของโรงเรียนในพืน้ ที่สูง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในพืน้ ที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

รวม

56
60
116

48.30
51.70
100

รวม

82
34
116

70.70
29.30
100

รวม

9
107
116

7.80
92.20
100

รวม

92
19
3
2
116

79.30
16.40
2.60
1.70
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
3. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู
4. ประสบการณ์การทำงาน
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า 30 ปี

ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามี ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและ
เพศชายจำนวน 116 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 และเป็นเพศชาย จำนวน
56 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 ส่วนใหญ่มวี ุฒกิ ารศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 และมี
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดปริญญาโท จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครู จำนวน
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107 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ประสบการณ์การ
ทำงาน 1-10 ปี มากที่สุด จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 รองลงมา ประสบการณ์การทำงาน 11-20 ปี จำนวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รองลงมา ประสบการณ์การทำงาน 21-30 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 และ
ประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 30 ปี น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ข้อ

4.23
4.28
4.13
4.22
4.28
4.12

(n=116)
S.D.
0.73
0.74
0.89
0.71
0.73
0.84

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.21

0.76

มาก

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
x

1
2
3
4
5
6

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้
ด้านการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้
ด้านการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้
ด้านการประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้
ด้ า นประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย น และด้ า นผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
รวมเฉลี่ย

ลำดับที่
2
1
4
3
1
5

ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่าความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
โดยภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( x = 4.21, S.D. = 0.76)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ( x
= 4.28, S.D. = 0.73) กับ ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ( x = 4.28, S.D.= 0.74) รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ( x = 4.23, S.D. = 0.73) ด้านการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้ ( x = 4.22, S.D. =
0.71) และด้านประสิทธิผลของโรงเรียน และด้านการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ ( x = 4.13, S.D. = 0.89) ตามลำดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( x = 4.12, S.D. = 0.84)
ตาราง 3 แสดงความคิ ดเห็ นต่ อประสิทธิ ผลของโรงเรีย นในพื้ นที ่ส ูง ด้ านคุ ณภาพผู ้ เรี ย น สั ง กั ด สำนั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ข้อ
1
2

ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในด้าน
คุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
รวมเฉลี่ย

x

4.26
4.23
4.24

(n=116)
S.D.
0.75
0.83
0.75

แปลผล
มาก
มาก
มาก

ลำดับที่
1
2
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูง ด้านคุณภาพผู้เรียน ใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับมาก ( x = 4.24, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ( x = 4.26, S.D. =
0.75) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ( x = 4.23, S.D. = 0.83)
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูง ด้าน
คุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
(X)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X tot

ประสิทธิผลของโรงเรียนในด้านคุณภาพผู้เรียน (Y)
Y1
Y2
Y tot
.276**
.274**
.275**
.277**
.258**
.268**
.256**
.241**
.249**
.296**
.298**
.297**
.305**
.296**
.301**
.279**
.274**
.277**
.282**
.274**
.278**

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภา พ
ผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญ 0.01
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ (r = 0.278) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปและอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู ้บริ หารและครูใ นภาพรวม และรายด้านมีความคิด เห็ นอยู่ใ นระดั บมาก
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ และ
ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม
การใช้แหล่งเรียนรู้ ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน และ ด้านการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามลำดับ
1.1. ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวม พบว่า ระดับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
พื้นที่สูงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
พื้นที่สูงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีการกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการบริห าร
จัดการแหล่งเรียนรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูไปศึกษา อบรม เพื่อนำ
ความรู้ที่ได้รับมาสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารและครูร่วมกัน
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กำหนดตัวชีว้ ัดความสำเร็จในการพัฒนา การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผู้บริหารและครูร่วมกันสร้างชุดข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ประจำแหล่งเรียนรู้
1.2. ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า ระดับการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ การบริหารจัดการแหล่ง
เรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นในพื้น ที่ สู งอยู่ ในระดับมาก โดยข้ อ ที ่ม ี ค่ าเฉลี ่ ยสูง สุ ด คือ ผู ้ บริ ห ารและครู ร่ ว มกั นกำหนด
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารจัดการแหล่งเรีย นรู้ในโรงเรียน รองลงมา คือ ผู้บริหารและครูร่วมกัน
สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และผู้บริหารและครู มีการนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่ชัดเจน โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมีการนำแผนปฏิบัตกิ ารไปสู่การปฏิบัติ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารและ
ครูร่วมกันแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดการปฏิบัติ
1.3. ด้านการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า ระดับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในพื้นที่สูงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในพื้นที่สูงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครู ร่วมกันจัดบริเวณที่พัก และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ รองลงมา คือ ผู้บริหารและครูมีการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และผู้บริหารและครูมีการจัดพื้นที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม กับโรงเรียนมีก าร
ประสานงาน และร่วมมือของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ การใช้แหล่งเรียนรู้อ ย่าง
เหมาะสม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารให้อำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจสั่งการในการบริหาร
จัดการ การใช้แหล่งเรียนรู้แก่ครู
1.4. ด้านการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้แหล่งเรี ยนรู้ ในภาพรวม พบว่า ระดับ การบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ การบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร กำกับ ติดตาม ผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารและครูร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
1.5. ด้านการประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ในภาพรวม พบว่า ระดับการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สู งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ การบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในพื้ นที่ส ูงอยู่ในระดั บมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้รองลงมา คือ ผู้บริหารและครู ร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการบริ หารจั ดการแหล่ งเรี ย นรู ้ ในโรงเรี ยน และผู ้ บริ หารและครู ร่ ว มกั น ตรวจประเมิ น ผลด้ านการ
ดำเนินงานตามแผนการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหาร และครู ร่วมกัน สรุป
และรายงานผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้
1.6. ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวม พบว่า
ระดับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ระดับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนใน
โรงเรียน ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เช่น ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการระดับ
กลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดั บภาค หรือระดับประเทศ รองลงมาคือ นักเรียนมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการสอบระดับชาติ (O-NETหรือ NT) สูงกว่า
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คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 พบว่า มีระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า นมี ร ะดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในพื้ น ที ่ ส ู ง ด้ า นคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นอยู ่ ใ นระดั บมาก
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
2.1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวม พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
พื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนใน
พื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รองลงมา คือ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการสอบระดับชาติ (O-NET หรือ NT)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และผลการศึกษาต่อของผู้เรียนมีคุณภาพ และปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ ตามลำดับ
2.2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวม พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนไดรับ
ความเดือดร้อน รองลงมา คือ นักเรียนแต่งกายถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน และ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ลัก
ขโมยของคนอื่น ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูง
ด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า การบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ (r = 0.278) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01
2. อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ในภาพรวมพบว่า มีระดับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีระดับ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวาง
แผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ และด้านการประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ เป็นไปตามแนวคิดของ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน, 2559) ในการบริหารจัดการแหล่งเรีย นรู ้ และ ศิริวรรณ ประมัย (2559)
การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการประเมินผลการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่า ผู้บริหาร ครู ต้องตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันกำหนด ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
เป้าหมายการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ผู้บริหารรวมทั้งร่วมระดมความคิด ตัดสินใจในการบริหารจัดการ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยกำหนดโครงการและแผนงานการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี่ ชั ด เจน และ
ปรึกษาหารือร่วมแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานและกำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ สร้างทีมงานให้เข้ มแข็งกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีการประเมินผลงานเป็นระยะ และสามารถปฏิบัตงิ านในเชิงรุกได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของไพฑูรย์ ศรีดี (2559) ที่พบว่า การบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน
การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมและเป็น
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รายด้านอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราชัญ วงศ์สอน (2560) พบว่า การบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบว่า ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก
ด้านการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก ด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับมาก ด้านการปรับปรุงแก้ไขอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ทองสุข หงษ์ทอง (2560) พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา
คาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 พบว่า มีระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า นมี ร ะดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในพื้ น ที ่ ส ู ง ด้ า นคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นอยู ่ ใ นระดั บมาก
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทองสุข หงษ์ทอง (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
18 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิติยา บุญแซม (2561) พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาทิตยา ชนะมาร (2561) พบว่า วัฒนธรรมของโรงเรียนและแรงจูงใจใน
การปฏิบัตงิ านของครูทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ (2562) พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิ จัยพบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูง
ด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า การบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ (r = 0.278) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง เป็นการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิผลของโรงเรียนในพืน้ ที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นการบริหารแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในด้านการบริหารแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน มีวสิ ัยทัศน์ รวมถึงการวางแผน การนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดหาสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า คุณภาพผู้เรียน เกิดจากการมี
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการนำแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของ ทองสุ ข หงษ์ ทอง (2560) พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งทั ก ษะการบริ ห ารงานของผู ้ บริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัย
พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสั มพันธ์พิทยาคาร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ อย่างมีนัยสำคัญ
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ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิติยา บุญแซม (2561) พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน และปัจจัยการบริหารงานวิชาการส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุทธิชัย นา
คะอินทร (2561) พบว่า รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษา
ที่ส งผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัย พบวา
รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล ตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อาทิตยา ชนะมาร (2561) พบว่า วัฒนธรรมของโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูที่ส่งผล
ต่ อ ประสิ ทธิผลของโรงเรี ย น สั ง กั ดสำนักงานเขตพื้ นที ่ การศึก ษาประถมศึ กษาชลบุ รีเขต 2 ผลการวิ จัย พบว่า
วัฒนธรรมของโรงเรียน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพั นธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพ ย์ (2562) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของผู ้บริหารสถานศึก ษาที ่ส ่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ รูปแบบการจัดการระบบ และโครงสร้าง (X5) ทรัพยากรบุคคลและ
ความสัมพันธ์ (X3) และประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของกระบวนการ (X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน โดยสามารถรวมกันทํานายได้ ร้อยละ 81.20 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้
จากการศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูงด้านคุณภาพผู้เรียน
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้บริหารจัดการ ประชุมชีแ้ จง วางแผนร่วมกับครู ในการใช้แหล่งเรียนรูส้ ถานศึกษา
2. ผู้บริหารส่งเสริมการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
3. ผู้บริหารพัฒนา ด้านการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
4. ผู้บริหารตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
5. ผู้บริหารระบุนโยบาย และแผนงานด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีความชัดเจน
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
พื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูง กับประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูง
ด้านคุณภาพผู้เรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับประสิ ทธิผลของโรงเรียนในพื้นที่สูง
ด้านคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับ
ความกรุณาในการให้ข้อมูล และตอบแบบสอบถาม จากผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะ
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการ
เก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้ ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความรู้ คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อ งต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น
อย่างยิ่ง จนทำให้งานวิจัยมีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
นายนิธิศ วัฒโนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำปลา และนายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตร ที่ได้
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาความถูกต้อง ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย จนทำให้การศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่พระคุณบูรพาจารย์และครู
อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
The Relationship between the use of Information Technology and Learning
Management behavior of Teachers in schools, Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 2
อดิศักดิ์ ใจปิน1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Adisak Jaipin1* and Thararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 191 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกาหนดสังกัดเป็นชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยหาค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.67 –
1.00 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.97 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเที่ยงของเนื้อหา ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจั ย พบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้และทักษะ
ของบุคลากร รองลงมา ด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ ส่วนด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมด้านจิตพิสัย รองลงมา พฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัย ตามลาดับ ส่วนพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3) ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา, พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
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Abstract
The research purposes were 1) to study the condition for using the information technology in schools.
2) to study the learning management behaviors of teachers in schools 3) to study the relationship between
information technology and learning management behaviors of teachers in schools. The samples are public teachers
and educational personnel in schools of the ChiangRai Primary Educational Service Area Office 2, of 191 people,
the researcher used stratified random sampling by dividing into levels. The tools for this data collection
questionnaire with likert 5 level, IOC was between 0. 67- 1. 00. Rating scales by finding Alpha Coefficient was
0. 97. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation. Content stability value Confidence
value, alpha coefficient, And the Pearson correlation coefficient.
The result showed that: 1) The information technology condition in schools, ChiangRai Primary Educational
Service Area Office2, had total part results in high level. The highest average were knowledge and skills of
educational personnel, followed by management, for systems and computer equipment have lowest average.
2) The learning management behavior of teachers in schools, ChiangRai Primary Educational Service Area Office
2, had total part results in high level. The highest average was the psychological behavior, followed by the
cognitive behavior, respectively, the cognitive behavior lowest average. 3) The relationship between information
technology with learning management behavior of teachers in schools ChiangRai Primary Educational Service Area
Office 2, has highly positive the relationship at the significant level of 0.01.
Keywords: Educational administration, Learning management behavior

บทนา
ปั จ จุ บัน การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อ องค์ ก รที่ อ านวยความสะดวกในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ทาให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนใน
การดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันไม่เว้นแม้แต่การศึกษาในปัจจุบันก็มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการบริหารการศึกษามากขึน้ (สุรพงษ์ วงษ์ทน, 2552)
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะมาตรา 39 ก าหนดให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกระจายอ านาจการบริ หารและ
การจัดการทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมที่มีคุณธรรม
คุ ณ ภาพ และประสิ ทธิ ภ าพ การจั ด การศึกษาดัง กล่ าวจาเป็ นต้ อ งยึด เงื่อ นไขและหลัก การสาคัญของการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากความสาคัญดังกล่าว จึงถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
จัดการให้มคี ุณภาพ โดยผู้บริหารต้องหาแนวทางในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานด้านวิชาการ ถือว่า
เป็นภารกิจทีเ่ ป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้า และมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
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การบริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศทุ ก เวลาโดยเฉพาะอย่ า งในการ
บริหารงานตามกรอบบริหารงานหลักทั้ง 4 ด้าน คือการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ การบริหาร บุคคล และ
บริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสูงสุดในการวางแผน
และการตัดสินใจโดยข้อมูลสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ มีความถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งพบปัญหาคือผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แต่ให้การสนับสนุน น้อยเกินไป ปัญหาที่พบ คือ วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีน้อย บุคลากรมี
ภาระงานอื่นมาก และมีจานวนไม่เพียงพอ ขาดแคลนงบประมาณจากต้นสังกัด และขาดการสนับสนุนจากแหล่ง
งบประมาณอื่น มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องน้อย การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ต่อเนื่องและไม่มี
การติดตามประเมินผลการจัดระบบสารสนทศ (รัชนี ศุภพงษ์, 2542)
ระบบสารสนเทศจึงถือเป็นหัวใจของกระบวนการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการ
ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญและจัดว่าเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา เนื่องจากงานวิชาการ
ประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรี ย นรู้ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึ กษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานวิชาการดังกล่าวหากมีการจัดระบบสารสนเทศที่ถูกต้องนับจากการวางแผน
การตัดสินใจ การจัดองค์กร การควบคุม มีการวางแผนและดาเนินงานตามแผนมีการรวบรวมและมีระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันง่ายต่อการนาไปใช้ จะทาให้การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้การบริหารจัดการระบบการติดต่อสื่อสารโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแทนการเดินทางคมนาคม เพื่อเข้าไปติดต่อประสานงานภายใต้ระเบียบกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังช่วย
ประหยัดวลาในการตัดสินใจให้ทันต่อเหตุการณ์ ที่เป็นไปได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศที่ดีของ
สถานศึกษายังเป็นเครื่องมือชี้แนะทิศทางการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตาม
นโยบายการจัดการศึกษา (อุณากรรณ สวนมะม่วง, 2553)
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สาคัญที่สุดในการนาเอานโยบายทาง การศึกษาของทุกระดับไป
บริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศั กยภาพ เพื่อให้เป็นคนดี
มีปัญญา และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการ
บริ ห ารจั ด การในสถานศึก ษาให้ บรรลุ เป้ า หมาย โดยเฉพาะในการน าเอาเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการเรี ย นการสอน
เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด การพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น บุคลากรจะต้องพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะเพื่อการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสานเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรในการ
จัดหาเพื่อให้มีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา และการกากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาควรคานึงถึงหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดเป็นสาคัญ รูปแบบและตัวอย่าง
กระบวนการทางานของหน่วยงานในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลสาคัญที่จะชี้วัด
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ความสาเร็จ และความล้มเหลวขององค์กรในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย และความสาเร็จของโรงเรียนขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจในการทางานของครู ดังนัน้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้รับความ
สนใจมากขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นระบบที่สามารถผลิตข่าวสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพียงพอ และ
ทันเวลา สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยได้มีนโยบายการปฏิรูปการบริหารราชการ โดยการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้หรือ ที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของภาครัฐและปรับปรุงการบริการแก่ ประชาชน อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledgebased society) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศ
ไทย ซึ่งในการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงปลอดภัยนัน้ จาเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแนวทาง
ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นส่วนราชการจัดตัง้ ขึ้นตามบทบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขต
พื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 มีโรงเรียนในสังกัด
จานวน 146 โรงเรียน และมีโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จานวน 16 โรงเรียน
จากสภาพการณ์และปัญหาในการดาเนินงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาพบว่ายังมีอุปสรรคและ
ปัญหาหลายประการที่ยังไม่เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพั ฒนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศไทย และการด าเนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและของสานักงานเขตพื้นที่ โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจและขอบข่ายในการบริหารงาน
สถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนาผลการวิจัยมาสรุปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง และ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
3. เพื่อ ศึก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศกั บพฤติกรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครูใน
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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สมมติฐาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านความรู้และทักษะของ
บุคลากร
2. ด้านระบบและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3. ด้านการบริหารจัดการ

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ
เบญจมิน บลูม
1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย
3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูใน
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวิธีดาเนินการวิจัยตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึก ษาวาวี และศูนย์เครือข่ายห้วย
ไคร้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จานวน 16 โรงเรียน จาแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 9 โรงเรียน โดยมีครูทั้งสิ้น 227 คน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ประกอบด้ ว ยครู ผู้ ส อนของโรงเรี ย นศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวาวี แ ละ
ศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จานวน 191 คน ได้มาจากการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ R.V.krejcie and D.W.Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บสถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบถามเรื่อ ง เพศ ระดั บการศึก ษา
ประสบการณ์ทางาน ขนาดของสถานศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะของ
บุคลากร จานวน 8 ข้อ ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 7 ข้อ และด้านการบริหารจัดการ จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ด้าน
ได้แก่ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จานวน 6 ข้อ พฤติกรรมด้านจิตพิสัย จานวน 5 ข้อ และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
จานวน 5 ข้อ
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3. การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขนั้ ตอน คือ
ขั้นที่ 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อสร้างข้อคาถาม และสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยพิจารณาถึงแนวคิดให้ครอบคลุม
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน พิจารณาปรับแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปรโดยใช้เทคนิค IOC (Index Item Objective
Congruence) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ข้อคาถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ขั้นที่ 3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try Out)
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
ขั้ น ที่ 5 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ น าไปทดลองใช้ มาวิเคราะห์ ห าความเที่ ย ง (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์ของแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Co-Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97
ขั้นที่ 6 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 7 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ขอหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อานวยการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 เมื่อได้หนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงนาหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยัง
ผู้อานวยการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามจากครูในโรงเรียนสังกัดศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
4.3 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถาม เก็ บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
ในช่วงเวลาตัง้ แต่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4.4 ผู้วิจัยรวบรวมเครื่องมือ สารวจความเรียบร้อยครบถ้วนในการตอบ และจานวนเครื่องมือที่สมบูรณ์
เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป จากการรวบรวม และตรวจสอบ ความสมบูรณ์ได้เครื่องมือที่สามารถนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลได้จานวน 191 ชุด
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การด าเนิน การวิจั ยครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ได้ รับคื น จากกลุ่ มตั ว อย่างมา
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยการดาเนินการดังนี้
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5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการสอน และขนาดโรงเรียน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
5.2 ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้วิจัยกาหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าน้าหนักคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เพื่อใช้ในการแปล
ความหมายของข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การประมาณค่าของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
5.3 การวิเคราะห์ ความสั มพัน ธ์ ของการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศกับพฤติก รรมการจัด การเรี ยนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(n = 191)
ข้อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
SD. แปลค่า อันดับ
X
1 ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร
4.44
0.56
มาก
1
2 ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4.37
0.57
มาก
3
3 ด้านการบริหารจัดการ
4.38
0.53
มาก
2
เฉลี่ยรวม
4.40
0.52
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.52) โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร ( X = 4.44, S.D. = 0.56) รองลงมา ด้านการบริหารจัดการ
( X = 4.38, S.D. = 0.53) และด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( X = 4.37, S.D. = 0.57) ตามลาดับ
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2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(n = 191)
ข้อ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
SD.
แปล อันดับ
X
ของครูในสถานศึกษา
ค่า
1 พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย
4.16
0.48
มาก
3
2 พฤติกรรมด้านจิตพิสัย
4.28
0.54
มาก
1
3 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
4.17
0.54
มาก
2
เฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ย 4.20
0.51
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.51) โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมด้านจิตพิสัย ( X = 4.28, S.D. = 0.54) รองลงมา พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ( X = 4.17,
S.D. = 0.54) และพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย ( X = 4.16, S.D. = 0.48) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 – 4.9
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 3 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ น
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Corelations Conefficient)
ตัวแปร
X1
X2
X3
Xtot
Y1
0.718**
0.757**
0.739**
0.738**
Y2
Y3

0.775**
0.704**

Ytot
0.732**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

0.720**
0.660**

0.748**
0.677**

0.712**

0.721**

0.747**
0.680**
0.722**

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Xtot) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (Ytot) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
(rxy = 0.722) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

1128
ความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน กล่าวคือ สถานศึกษาใดนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ของครูในสถานศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด การพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูมปี ระสิทธิภาพ และใน
ทางตรงข้ า มกั น หากสถานศึ ก ษาใดที่ ค รู ข าดการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศใช้ ใ นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
ในสถานศึกษาย่อมส่งผลให้การดาเนินงานในองค์กรไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดั งนั้นผู้บริหารจึงเป็นบุคคล
สาคัญที่จะชี้วัดความสาเร็จ และความล้มเหลวขององค์กรในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย และความสาเร็จของ
โรงเรียนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจในการทางานของครู
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน (X1-X3)
กับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยภาพรวม พบว่าทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (Ytot) ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามลาดับค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร (X1) (rxy = 0.732) รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
จั ด การ (X3 ) (rxy = 0.721) ส่ ว นด้ า นที่ มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ ต่ าสุ ด คื อ ด้ า นระบบและอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
(X2) (rxy = 0.712)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน (Y1–Y3) กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม
พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา (Xtot)
ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เรียงตามลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ พฤติกรรมด้านจิต
พิสัย (Y2) (rxy = 0.747) รองลงมา คือ พฤติกรรมด้านพุทธิพิ สัย (Y1) (rxy = 0.738) ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์
ต่าสุด คือ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Y3) (rxy = 0. 680)

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
1. ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร รองลงมา
ด้านการบริหารจัดการ และด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ข องครูใน สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมด้านจิตพิสัย รองลงมา
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย และพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
พบว่า โดยภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ใ น
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก ในลักษณะคล้อยตามกัน
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อภิปรายผล
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พบว่าความคิดเห็นต่อสภาพการใช้งานระดับมาก โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะของบุคลากร ที่มี สภาพการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในสถานศึ ก ษามากที่ สุ ด เนื่ อ งจากครู มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันการทางานหลักของคอมพิว เตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภท การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การทางานของหน่วยป้อนข้อมูลของคอมพิว เตอร์
การใช้คาสั่งต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานวิชาการและงานทางด้านการศึกษา
สอดคล้องกับ ชัยยา บัวหอม (2563) ที่ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของบุคลากร โรงเรียน
น้าเกลี้ยงวิทยา พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ รองลงมา
คือด้านการบริหารงบประมาณ ซึ่งตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่า งกัน
และตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05
ส่ ว นด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ที่ มีส ภาพการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึก ษาน้อ ยที่ สุ ด เนื่อ งจาก
สถานศึกษาอาจจะขาดการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทาระบบเอกสารงานโรงเรียน การจัดทาเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อ
เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทาตารางสอน ตารางเรียนหรือตาราง
สอบ การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทาโครงการ
ต่าง ๆ หรือโครงงานของสถานศึกษา การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานวิชาการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
นาเสนองานต่าง ๆ และการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้ ยังไม่มากเท่าที่ควร
สอดคล้องกับ วรวุฒิ หลาจะนะ (2562) ที่ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนของ
ผู้บริหารโรงเรียน เอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง พบว่า มีสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารงานโรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ท ลุ ง พบว่ า
ด้านบริหารงานวิชาการในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน ด้านการบริหารงบประมาณไม่มีความแตกต่างกันยกเว้น
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ตาแหน่ง ขนาดโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคลไม่มคี วามแตกต่างกัน ยกเว้น
จาแนกตามเพศ ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งและขนาดของโรงเรียน และด้านการบริหารงานทั่วไปไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นจาแนกตามตาแหน่งและขนาดโรงเรียน
2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พบว่ามีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาระดับมาก โดยเฉพาะด้านพฤติกรรม
ด้านจิตพิสัย ที่มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้มากที่สุด เนื่องจากครูมคี วามตั้งใจ สนใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวได้เป็นอย่างดี มีค วามรู้สึกซาบซึ้งยินดีเสมอเมื่อ
เพื่อนร่วมวิชาชีพนักเรียนหรือบุคคลใกล้ชิดประสบความสาเร็จ มีเจตคติที่ดีหรือมีค่านิยมสอดคล้องกับ วรรณศร
จันทรโสลิด (2560) ที่ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ลักษณะการใช้งานและความพึงพอใจในการใช้งาน ICT อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็น
ต่อประเภทของระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร จาแนกตามการจัดสรรสาหรับผู้บริหาร การจัดสรรสาหรับบุคลากร
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ขององค์กร การจัดสรรเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และระบบความเสี่ยงในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และผลจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยพบว่า เพศ (เพศทางโลกและเพศ
ทางธรรม) และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ ICT ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและตาแหน่งที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ ICT ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เพศ อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนตาแหน่งานพบว่ามีความคิดเห็ น ต่อ
ประเภทของระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน
ส่ ว นพฤติ ก รรมด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ที่ มี พ ฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ น้ อ ยที่ สุ ด เนื่ องจากครู อ าจจะขาดครู
ความสามารถในการจดจาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาอย่างครบถ้วน ความสามารถในการแปลความและขยายความ
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างถูกต้องชัดเจน ความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์ ความสามารถ
ในการแยกแยะความรู้ออกเป็นส่วน ๆ และทาความเข้าใจในแต่ละส่วนว่าสัมพันธ์หรือต่างกันอย่างไร ความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ และความสามารถในการตัดสินคุณค่าของความรู้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ สุภาวดี เชื้อวงษ์ (2557) ที่ได้ศึกษาความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร เทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี พบว่า
บุคลากรเทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี ส่วนใหญ่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
(เล่นอินเทอร์เน็ตได้) ในชีวิตประจาวันและใช้ในการทางาน สาหรับระดับความรู้ของบุคลากรเทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งมีความรู้อยู่ระดับปานกลางและร้อยละ 47.15 มีความรู้อยู่
ในระดับต่า แต่มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับค่อนข้างดี ส่วนระดับพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ พบว่ามากกว่าครึ่งยังมีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับต่าและเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่า
ความจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกั บ
พฤติก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นสถานศึก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 2
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ที่เป็นความสัมพันธ์ทางบวก ในลักษณะคล้อยตามกัน สอดคล้อง กรณ์สิณี
ฐิ ติก รประภาพงศ์ (2558) ที่ ไ ด้ ศึก ษาการจั ด การเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส่ ง ผลต่อ การใช้อิน เทอร์ เน็ ต ในการจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่
ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการ
บริหารจัดการ ตามลาดับ การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ การใช้บริการสืบค้นข้อมูล การใช้
บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลและการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามลาดับ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้าน
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การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการพัฒนาบุคลากร ตามลาดับ โดยมีประสิทธิภาพในการทานาย
ร้อยละ 60.10
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน กับพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม พบว่า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน มีความสัม พันธ์กับกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ในทางบวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ . 01
เรียง ตา มล า ดั บค่ า สั มประสิทธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ได้ดั งนี้ ด้า นค ว า มรู้ แ ละทั ก ษะข อง บุ คล าก ร รอง ล งมา
คือ ด้านการบริหารจัดการ ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
ด้านความรู้และทักษะของบุคลากรสูงสุด ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ด้านระบบ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานศึกษามีระบบ Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
และด้ า นการบริ ห ารจั ด การสู ง สุ ด สถานศึ ก ษามี ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด ท าระบบเอกสารงานโรงเรี ย น
สอดคล้องกับ เอกภูมิ จันทรขันตี (2558) ที่ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนิสิตครู
วิทยาศาสตร์ในการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่ า นิสิตมีแนวทางการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 6 รูปแบบด้วยกัน คือ 1) ใช้คลิปวิดีโอหรือรูปภาพในขั้นนาเข้าสู่บทเรียนเพื่อเร้า
ความสนใจและตรวจสอบความรู้เดิม ของนักเรียน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อประยุกต์ความรู้ที่เรียนไปสู่บริบทใหม่ 3) ใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer) ร่วมกับ เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ (projector) เพื่ออธิบายวิธีการทดลอง 4) ใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทดลอง ของตนเอง 5) ใช้ส่ือแอนนิเมชั่นหรือรูปภาพเพื่อสรุปแนวคิดที่เรียน
6) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า
พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง 3 ด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู ใ นสถานศึ ก ษา
ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เรียงตามลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ พฤติกรรมด้านจิต
พิสัย รองลงมา คือ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์ต่าสุด คือ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
เนื่องจากพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยสูงสุด ครูมีความสามารถในการจดจาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาอย่างครบถ้วน
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยสูงสุดครูมคี วามตั้งใจสนใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยสูงสุด
ครูมีความสามารถในการสังเกตและรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ สาธิมา ชลศิริ (2558)
ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในการปฏิบั ติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการคลังและพัสดุในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พบว่า ปัญหาด้าน
โปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิคส่งผลกระทบต่อการปฏิบัตงิ านมากที่สุดโดยเฉพาะกรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมีจานวน
ไม่ เ พี ย งพอการแก้ ปั ญ หาที่ ต้ อ งการคื อ ให้ เ พิ่ ม อั ต ราก าลั ง ในต าแหน่ ง โปรแกรมเมอร์ ใ ห้ เ พี ย งพอและต้ อ งเป็ น
โปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ความสามารถความคิดเห็นในด้านอื่น ๆ พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้งานและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องการให้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ เช่น
โปรแกรมระบบ บัญชี 3 มิติให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ ครบถ้วนและมีความเชื่อมโยงถึงกันทุกระบบ และควรเป็น
โปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย ตรงความต้องการของทุกฝ่าย และต้องการระบบ
เครือข่ายที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การแต่งตัง้ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเข้า
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มาดูแลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานด้านการคลังและพัสดุ โดยเฉพาะจะทาให้การทางานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความราบรื่นและประสบผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความรู้และ
ทั ก ษะของครู ใ นสถานศึ ก ษาโดยให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ใ ช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การส่งเสริมและสนับสนุนแผนการพัฒนาตนเองของบุคลากรสร้างนวัตกรรมการเข้าร่วมการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม
และส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นาความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการจัดให้มแี หล่งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและส่งเสริม
ให้นาองค์ความรู้ที่ได้จากการการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เตรียมพร้อม ควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งานมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และสะดวกต่อการนามาใช้ จึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครู เช่น การจัดห้องคอมพิวเตอร์ใน การเรียนการสอน การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับบุคลากรครู การจัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปในการสร้างสื่ อการสอนหรือโปรแกรมที่อานวยความสะดวกในการ
ทางานของบุคลากรครู
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศกั บพฤติก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ น
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยเปรียบเทียบหรือจาแนกตามคุณลักษณะ
ของครูในสถานแต่ละพื้นที่เปรียบเทียบกัน เพื่อทราบว่าความแตกต่างของครูที่มสี ภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ที่
ต่างกันจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกันในลักษณะใด
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
ที่กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ด้วยความหวังดีเสมอมา ผู้วิจัยขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนช่วย
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่าน ที่ให้
ความรู้อันทรงคุณค่าแก่งานวิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อานวยการ
ชานาญพิเศษ โรงเรียนวาวีวทิ ยาคม และนายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์ผู้อานวยการชานาญพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ ทาให้งานวิจัยมีความถูกต้องมากยิ่งขึน้
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ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชีย งราย ส านั ก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ ไ ด้ ใ ห้ ความอนุเคราะห์ข้ อมู ลในการตอบ
แบบสอบถามในการททาวิจัยในครั้งนี้
ขอบคุณ เพื่อน ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนญาติพี่น้อง และครอบครัวที่
สนับสนุน เป็นกาลังใจ ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จลุล่วง
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สภาพการด าเนิ น งานตามหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ของครู โ รงเรี ย นบนพื้ น ที่ สู ง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Performance state according to local curriculum for school teacher in
mountainous Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2
อังค์วรา เพชรดิน1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Angwara Pechdin1* and Thararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครู
โรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง และ
ประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และ
ศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ อาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา
2563 จากทั้ง 16 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objectives Congruence: IOC)
ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหามีค่า 0.67–1.00 และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่นของ
การบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบนพืน้ ที่สูง เท่ากับ 0.96 ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้ องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นในระดับมาก 2) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการดาเนินงาน
ตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางานมีผลต่อสภาพการดาเนินงานตาม
หลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกต่าง
กันที่มีนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพืน้ ที่สูง
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Abstract
This research Purpose were to study and compare performance state according to local curriculum for
school teacher in mountainous Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 classified by position and
experience The samples used this time were administrators and teachers in the Wawi Educational Quality
Development Network Center. And the Huai Khrai Network Center, Mae Suai District Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 2, for the academic year 2020, from all 16 schools, a sample of 144 people was
obtained. Index of Item Objectives Congruence (IOC) between the question and the content was 0.67–1.00 and
the Alpha Coefficient was obtained. 0.96
The result showed that: 1) the curriculum of performance state according to local curriculum for
school teacher in mountainous Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, had a high level of opinion.
On the highlands, Mae Suai District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, found that personal
characteristics, such as position and work experience, had an effect on the performance state according to local
curriculum for school teacher in mountainous Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 different
statistical significance .05.
Keywords: Performance state according to local curriculum for school teacher in mountainous

บทนา
สถานศึกษาในปัจจุบันต้องทาภารกิจการบริหารงาน 4 งานที่คล้ายคลึงกัน การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจ
หลักที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในขอบข่ายงานวิชาการนั้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นขอบข่ายงานย่อยที่
สาคัญงานหนึ่ง ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทาการการพั ฒนาหลักสูต รท้ องถิ่น การพั ฒ นา
หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ของสถานศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา 27 แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยให้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดขี องชาติการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ
ตลอดจน เพื่อการศึกษาต่อ โดยให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและ
สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัวชุมชนสังคม และประเทศชาติ
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษาระดับปฏิบัติการที่จะต้องนากรอบสาระการเรียนรู้มาจัดทารายละเอียดเนื้อหา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ซึ่ ง หลั ก สู ต รแกนกลาง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ จั ด ท ากรอบและแนวทางส าหรั บ ท้ อ ถิ่ น และ
สถานศึกษา ในการนาไปจัดทา หลักสูตรท้องถิ่นและจัดการเรียนการสอน ดัง นั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับการนาไปสร้างหลักสูตรท้องถิ่น โดยนาตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้ที่มีความต้องการมาจัดทาเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและบริบทของสังคม ทาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ เรื่องราวในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัว เช่น สภาพทั่วไปที่ตั้ง อาณาเขต สภาพ ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม การดารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจน สภาพปัญหาในท้องถิ่นสังคมนัน้ ๆ
อันจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกผัน และความภูมิใ จในท้องถิ่นของตน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
ประเวศ วะสี (2536, หน้า 10) คือ องค์ความรู้ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่
ผ่านระบอบการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้แกปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคน
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ไทย ให้สมดุลกับ สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นยังช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น
สร้ า งศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติภู มิ แ กคนไทยเป็ น มรดกอั น ล้ าค่ า อยู่ คู กั บ สั ง คมไทยมาโดยตลอด ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี
ความสาคัญสาหรับสังคมไทย จึงจาเป็นต้องมีการนาไปใช้และถ่ายทอดสืบต่อกันไป เพื่อไมให้สูญหายจากวิถีชีวิตคน
ไทย กระบวนการที่จะทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นคืนชีพมามีชวี ติ ชีวาอีกครั้งคือกระบวนการศึกษา
กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดความเจริญด้าน การสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ของโลก
อย่า งรวดเร็ ว ทาให้ ก ารส่ ง และรั บข้ อมู ล ข่ าวสารเป็ น ไปอย่า งฉั บไว และทั่ ว ถึ ง จนเรี ย กได้ว่า เป็ น โลกไร้ พ รมแดน
ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลดังกล่าว การจัดการศึกษา ในปัจจุบันจึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนต้องมีทักษะ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลายประการหลายด้าน เพื่อรองรับสถานการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มียุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการที่สาคัญในส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ให้คนทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นวัฒนธรรมภูมปิ ัญญา และ
องค์ความรู้ใหม่ที่มีการพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านแรก การสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน
มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก ส่งเสริ มการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร ชุมชน
ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ส่ือสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ด้านที่สอง ส่งเสริม
การศึ ก ษาทางเลื อ กที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นให้ มี ก ารศึ ก ษา การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณภาพ ยื ด หยุ่ น
หลากหลาย มีระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ มีการพัฒนาบทเรียนผ่านทางเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต และด้าน
ที่สามสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญาในระดับท้องถิ่น ชุมชน ประเทศ พัฒนาเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนได้ ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นทั้งจากผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้าน จัดให้มีการวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชนการจัดการองค์
ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาคนทุกคนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเยาวชนและ
ประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) การ
จัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนั้น จะเห็นได้ว่า หลักสูตรมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการ
สอนโดย วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) กล่าวว่า หลักสูตรมีความสาคัญ และจาเป็นสาหรับการจัดการศึกษาของประเทศใน
ระดับท้องถิ่น และประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการศึกษาผู้เรียนก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาวซึ่ง
หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ทาให้ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพ จากข้อมูล ดังกล่าวการ
จัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องให้ ความสาคัญกับหลักสูตรเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพได้นนั้ ต้องเกิด
จากหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพด้วย หลักสูตรที่ดีนอกจากสามารถพั ฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถแล้วยังต้อง
คานึงปัจจัย ต่าง ๆ อันได้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติดว้ ย ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็น
หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้น เพื่อ ให้ เหมาะสมความต้อ งการของ ท้อ งถิ่ น ความสอดคล้ อ งกั บสภาพความเป็ น อยู่ชุมชน
วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และค่านิยม อาจจะสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อ พัฒนา
ชุมชนในก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถนามาประยุกต์ใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข
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จากการศึกษาสภาพข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีจานวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 170 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนบนพื้นที่สูง 40 โรง ซึ่งมีความหลากหลายทางทางชาติพันธ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาจึง
ทาให้สถานศึกษาควรมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น อุทัย แสงสุวรรณ และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า
ศักยภาพของชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีหลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้ ไมผลเมืองหนาว พืชไร พืชสวน
สถานีทดลองปลูกพืชบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดาริ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการปลูกพืชบนพื้นที่สูงของมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประจาจังหวัดเชียงราย นอกจากนั้นในแต่ละหย่อมบ้านยังมีผู้รู หลายสาขา เช่น ช่างตีเหล็ก
ช่างจักสาน ช่างปักผ้า หมอยาสมุนไพร ซึ่งท่านเหล่านั้นพรอมที่จะเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ทางโรงเรียน ดังนั้นการกาหนดสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงเป็นภารกิจโดยตรงที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องดาเนินการและกาหนดสาระดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกาหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมกับธรรมชาติและลักษณะของท้องถิ่น
จากสภาพปั ญ หาและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานตาม
หลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพืน้ ที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง และประสบการณ์

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานและแนวทางศึกษา ตามลาดับดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารและครู ศูนย์เครือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และศูนย์
เครือข่ายห้วยไคร้
1. ตาแหน่ง
2. ประสบการณ์

ตัวแปรตาม (Dependent variable)
สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของ
ครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ดาเนินการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน
และแนวทางศึกษา ตามลาดับดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3. ด้านการจัดการเรียนรู้
4. ด้านสื่อและนวัตกรรม
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
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สมมุตฐิ าน
1. ผู้บริหารและครู ในอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มี
ตาแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพืน้ ที่สูง ต่างกัน
2. ผู้บริหารและครู ในอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มี
ประสบการณ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้น ที่สูง
ต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และ
ศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ อาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2 จานวน 16
โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 จานวน 233 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
และศูนย์เครือข่า ยห้ว ยไคร้ อาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 ปี
การศึกษา 2563 จากทั้ง 16 โรงเรียนได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 144 คน ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของ (krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตร
ท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพืน้ ที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น การตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ สภาพการดาเนินงานตามหลั กสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาหลักสูตร จานวน 5 ข้อ 2) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 5 ข้อ 3) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ จานวน 6 ข้อ 4) ด้านสื่อและนวัตกรรม จานวน 8 ข้อ และ 5) ด้านวัดและประเมินผล จานวน 6 ข้อ รวม
ทั้งหมด 30 ข้อ
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่น
ของครูโรงเรียนบนพืน้ ที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการทา
แบบสอบถาม
3.2 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะและนามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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3.3 สร้ า งแบบสอบถามให้ ต รงกั บเนื้อ หาแล้ ว น าแบบสอบถามเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
3.4 นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แล้วนาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และแก้ไข ปรับปรุงข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มคี วามตรงตามเนื้อหา
รวมถึงการใช้ภาษา ซึ่งได้คา่ IOC ระหว่าง 0.67-1.00
3.5 ผู้ วิจั ย น าเครื่อ งมือ ที่ไ ด้จ ากการตรวจสอบจากผู้เชี่ย วชาญมาปรั บปรุ งแก้ไข และเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุม่ ตัวอย่างที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จานวน 30 คน ได้แก่ โรงเรียนเวียงผาวิทยา โรงเรียนบ้าน
ใหม่แม่ยางมิ้น และโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธี
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ0.98
3.6 นาเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง
และสร้างเครื่องมือฉบับสมบูรณ์และนาเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และศูนย์เครือข่ายห้วยไคร้ อาเภอ แม่สรวย จานวน 16 โรงเรียน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูล
กลับด้วยตนเอง
4.3 รั บแบบสอบถามกลั บคื น และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามและด าเนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยส่งไป 144 ฉบับ ได้คนื มา 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้จานวน (F) และร้อยละ (%)
5.2 สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนด
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
5.3 สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพืน้ ที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นรายด้านโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ F-test
เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่น ของโรงเรี ย นบนพื้น ที่ สู ง จ าแนกตามต าแหน่ง และประสบการณ์ และ
ตรวจสอบรายคู่ Sheffe’s
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่
สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวม
ข้อ
1
2
3
4
5

สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิน่ ของ
ครูโรงเรียนบนพื้นที่สงู
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านสื่อและนวัตกรรม
ด้านการวัดผลและประเมินผล
ภาพรวม

x

S.D.

แปลค่า

4.64
4.35
4.19
4.30
4.29
4.37

0.62
0.60
0.53
0.49
0.50
0.51

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
(1)
(2)
(5)
(3)
(4)

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก โดยมีดา้ นการพัฒนา
หลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.46, S.D. = 0.62) รองลงมาค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
(𝑥̅
= 4.35, S.D. = 0.60) ด้านสื่อและนวัตกรรม (𝑥̅ = 4.30, S.D. = 0.49) ด้านการวัดผลและประเมินผล (𝑥̅ = 4.29, S.D. =
0.50) และด้านการจัดการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.19, S.D. = 0.53) ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านตาแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ มีผลต่อ สภาพการ
ดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
ตาราง 2 แสดงความแตกต่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านตาแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ กับ สภาพการดาเนินงานตาม
หลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(n = 144)
ข้อ
1

สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตร
ท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
ด้านการพัฒนาหลักสูตร

2

ด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

3

ด้านการจัดการเรียนรู้

ตาแหน่งในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม

N

x

SD.

t.

Sig.

16
128
144
16
128
144
16
128
144

4.77
4.53
4.64
4.52
4.23
4.35
4.35
4.07
4.19

0.31
0.76
0.62
0.43
0.67
0.60
0.40
0.59
0.53

2.570

0.011*

3.127

0.002*

3.302

0.001*
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อ
4

5

สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตร
ท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
ด้านสื่อและนวัตกรรม

ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล
ภาพรวม

ตาแหน่งในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม

N

x

SD.

t.

Sig.

16
128
144
16
128
144
16
128
144

4.45
4.18
4.30
4.44
4.17
4.29
4.51
4.25
4.37

0.36
0.54
0.49
0.50
0.46
0.50
0.36
0.57
0.51

3.602

0.000*

3.405

0.001*

3.372

0.001*

หมายเหตุ: *อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านตาแหน่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ กับ สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใช้สถิติทดสอบแบบ t-Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ในรายด้าน
การบริหารหลักสูตรท้องถิ่นผลทดสอบมีค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและนวัตกรรม ด้านการวัดผลและประเมินผล
3. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ลัก ษณะส่ว นบุ คคล ด้ า นประสบการณ์ ก ารทางาน มีผ ลต่ อ สภาพการ
ดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรีย นบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
ตาราง 3 แสดงความแตกต่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์การทางานสภาพการดาเนินงานตาม
หลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(n = 144)
สภาพการดาเนินงาน
ข้อ ตามหลักสูตรท้องถิน่
ของครูโรงเรียนบน
พื้นที่สูง
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ผลรวมของ
แหล่งความ
กาลังสองของ
แปรปรวน
ค่าเบี่ยงเบน

องศา
อิสระ

คาเฉลี่ยความ
เบี่ยงเบน
กาลังสอง

ระหว่างกลุ่ม

7.013

2.0

3.507

ภายในกลุ่ม

47.759

141.0

0.339

รวม

54.772

143.0

F

Sig.

10.352 0.000*

1142
ตารางที่ 3 (ต่อ)
สภาพการดาเนินงาน
ข้อ ตามหลักสูตรท้องถิน่
ของครูโรงเรียนบน
พื้นที่สูง
2 ด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

3

4

5

ด้านการจัดการเรียนรู้

ด้านสื่อและนวัตกรรม

ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล

ภาพรวม

ผลรวมของ
แหล่งความ
กาลังสองของ
แปรปรวน
ค่าเบี่ยงเบน

องศา
อิสระ

คาเฉลี่ยความ
เบี่ยงเบน
กาลังสอง

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

6.533
44.565
51.097

2.0
141.0
143.0

3.266
0.316

10.334 0.000*

ระหว่างกลุ่ม

4.727

2.0

2.364

9.240

0.000*

ภายในกลุ่ม

36.068

141.0

0.256

รวม

40.796

143.0

ระหว่างกลุ่ม

4.075

2.0

2.037

9.487

0.000*

ภายในกลุ่ม

30.282

141.0

0.215

รวม

34.357

143.0

ระหว่างกลุ่ม

1.670

2.0

0.835

3.516

0.032*

ภายในกลุ่ม

33.483

141.0

0.237

รวม

35.153

143.0

ระหว่างกลุ่ม

4.569

2.0

2.284

ภายในกลุ่ม

31.973

141.0

0.227

รวม

36.542

143.0

F

Sig.

10.074 0.000*

หมายเหตุ: *อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ด้านประสบการณ์ใ นการสอน กับ สภาพการดาเนิน งานตามหลัก สูต รท้อ งถิ่น ของครูโ รงเรี ยนบนพื้น ที่ สูง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใช้สถิติทดสอบแบบ F-Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ในรายด้านการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นผลทดสอบมีค่า Sig.<0.05 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลั กสูตร
ด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและนวัตกรรม ด้านการวัดผลและประเมินผล
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4. ผลการวิ เคราะห์ ก ารบริหารหลัก สูต รท้อ งถิ่ นของโรงเรีย นบนพื้นที่สูง อ าเภอแม่ สรวย สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคูร่ ะหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์การทางาน
กั บสภาพการด าเนิน งานตามหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ของครู โ รงเรี ย นบนพื้ น ที่ สู ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(n = 144)
ข้อ
1

2

3

4

5

การบริหารหลักสูตรท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 10 - 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
ด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 10 - 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
ด้านการจัดการเรียนรู้
น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 10 - 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
ด้านสื่อและนวัตกรรม
น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 10 - 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
ด้านการวัดผลและประเมินผล
น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 10 - 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
ภาพรวม
น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 10 - 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป

หมายเหตุ: *อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05

x
4.24
4.66
4.89

น้อยกว่า จานวน
10 ปี
10 - 20 ปี
4.24
4.66
0.42*

3.94

4.43
0.49*

4.52
0.59*
0.10*

3.86

4.22
0.37*

4.38
0.52*
0.16*

3.94
4.43
4.52
3.86
4.22
4.38
3.97

4.41
0.44*

4.33
0.35*

4.09

4.32
0.23*

4.39
0.31*

4.03

4.40
0.37*

4.54
0.51*
0.14*

3.97
4.41
4.33
4.09
4.32
4.39
4.03
4.40
4.54

20 ปี
ขึ้นไป
4.89
0.65*
0.23*
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคล ด้านประสบการณ์การทางานกับ สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านประสบการณ์การ
ทางาน จานวน 2คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริห า ร
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบนพืน้ ที่สูงโดยรวมแตกต่างกับ กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน จานวน 10-20 ปี
และ 20 ปี ขึ้นไป และ 2) กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน จานวน 10 - 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบนพืน้ ที่สูงโดยรวม แตกต่างกับ กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน 20 ปี ขึ้นไป

สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านตาแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ มีผลต่อ สภาพการดาเนินงานตาม
หลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกต่างกัน
ผลการทดสอบปัจ จัย ลัก ษณะส่ วนบุค คล ด้านตาแหน่งในการปฏิบัติห น้า ที่ ที่ต่างกันมีผลต่อ สภาพการ
ดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 แตกต่า งกัน โดยกลุ่ ม บุ คลากรต าแหน่ง ในการปฏิบัติห น้า ที่ ผู้บริห ารจะมีความคิ ดเห็ น ต่อ จะมีก ารบริหาร
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบนพื้นที่สูง สูงกว่า กลุ่มบุคลากรตาแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ครู อย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05
สมมติฐานย่อย ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ในการทางาน มีผลต่อ สภาพการดาเนินงาน
ตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ด้ า นประสบการณ์ ก ารท างาน ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ สภาพการ
ดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สู ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านประสบการณ์การทางาน
จานวน 2คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสู ตร
ท้องถิน่ ของโรงเรียนบนพืน้ ที่สูงต่ากว่า กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน จานวน 10-20 ปี และ 20 ปี ขึ้นไป และ
2) กลุ่ ม บุ ค ลากรประสบการณ์ก ารทางาน จ านวน 10-20 ปี มีค วามคิ ด เห็ น ต่อ การบริ ห ารหลั กสู ต รท้ อ งถิ่ นของ
โรงเรียนบนพืน้ ที่สูงต่ากว่า กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน 20 ปี ขึน้ ไป
อธิปรายผล
ผลวิจัยสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโ รงเรีย นบนพื้น ที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่คน้ พบนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์งานวิจัยได้ดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้อ งถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ระดับมาก โดยมีสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาระดับมาก ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านสื่อและนวัตกรรม ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามลาดับ ซึ่งในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสูงสุด ผู้บริหารพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด เฉลียว ดอนกวนเจ้า (2559) พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีค่านิยมรักความเป็นไทยอยู่ในระดับสูงที่สุด และ3)
นักเรียนมีความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการขยายผลการใช้
หลักสูตร พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2) นักเรียนมีค่านิยมรักความเป็นไทยอยู่ในระดับสูงที่สุด และ 3) นักเรียนมีความ พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
ด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู ง สุ ด ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารจั ด หาข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ น
สถานศึกษา สอดคล้องแนวคิด เพลินพิศ ธรรมรัตน์ และคณะ (2559) พบว่า ระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนา
หลักสูตร ดาเนินการโดยใช้ชุมชน โรงเรียน และผู้วิจัยได้มสี ่วนร่วมตัง้ แต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วม
ประเมินผล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาและสารวจข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใช้หลักสูตร4) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้สูงสุด ผู้บริหารพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิด นุชลี คล้ายวันเพ็ญ (2553) พบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สาหรับครูที่มีประสบการณการทางานต่างกัน มีการใช้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ต่างกัน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านสื่อและนวัตกรรมสูงสุด ผู้บริหารส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวคิด ปฏิญญา จริตไทย (2559) พบว่า 1. บทบาทผู้บริหารในการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัด
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
จัดการเรียนรู้รองลงมา คือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และ 2. บทบาทผู้บริหารในการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น ของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาความความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนกับครู ในภาพรวม และเป็น
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการวัดและประเมินผลสูงสุด ผู้บริหารประเมินผล
การใช้หลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สอดคล้องกับ แนวคิด ศิริพรรณ ไชยา (2559) พบว่า 1. ด้าน
หลักสูตรบูรณาการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน สถานการณ์ท้องถิ่นและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ “ลาไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น” ส่งเสริมการประกอบอาชีพทา สวน
ลาไย สาหรับนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ สูงกว่า ก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3. ทักษะการปฏิบัติงานประกอบอาชีพทาสวนลาไยของนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงระดับดีมาก เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การแปลผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 4. เจตคตินักเรียนต่อหลักสูตรบูรณาการ “ลาไยพืชเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น” ส่งเสริมการประกอบอาชีพทาสวนลาไยสาหรับนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่นักเรียนมีเจต
คติระดับมาก
2. จากวั ต ถุ ประสงค์เพื่อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่างสภาพการด าเนิน งานตามหลั ก สูต รท้ อ งถิ่ น ของครู
โรงเรียนบนพืน้ ที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่ ตาแหน่ง และประสบการณ์มีผลต่อสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกต่างกัน โดยผลวิจัยพบว่า กลุ่มบุค ลากรตาแหน่งใน
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การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารจะมีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สูงกว่า กลุ่มบุคลากรตาแหน่งในการปฏิบัตหิ น้าที่ครู
ด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า กลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ต่ากว่ากลุ่มบุคลากรประสบการณ์การทางาน จานวน 10-20 ปี และ 20 ปี ขึ้นไป และ กลุ่มบุคลากร
ประสบการณ์การทางาน จานวน 10-20 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครู
โรงเรี ย นบนพื้ น ที่ สู ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ต่ ากว่ า กลุ่ ม บุ ค ลากร
ประสบการณ์การทางาน 20 ปี ขึ้นไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
จากผลวิจัยสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นาเสนอเป็นข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้และข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้
1. จากผลวิจัยบุคลากรมีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียน
บนพื้น ที่ สู ง สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 2 ระดั บมากที่ สุ ด ในด้ า นการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ดั ง นั้น จึ ง ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึก ษาโดยการบริ ห ารงานวิชาการเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน โครงสร้างหลักสูตรได้มาตรฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วิธีการสอนทา
ให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ควรบริหารจัดการทางด้านงานวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน มีการ
พั ฒ นาสาระหลั ก สู ต รสถานศึก ษาและการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น มีก ารวางแผนด้ า นการวิชาการ การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การแนะแนวและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ให้ความสาคัญในการการส่งเสริม
และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาการจัดระบบควบคุมภายในและและหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมแนวความคิดหลักการการบริหารงานวิชาที่
กาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็น รูปธรรมตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและร่วมมือกันพัฒนางานวิชาการ
อย่างจริงจัง รวมไปถึงการบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียนให้มีระบบและแบบแผนเป็นขั้นตอน การบริหารงาน
วิชาการต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนมีเนื้อหาน่าสนใจโดดเด่นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนได้ดี มีการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร มีการ
บริหารงานวิชาการที่นาไปสู่การเชื่อมโยงและถ่ายโอนความรู้พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม
2. จากผลวิจัยที่พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรมีผลต่อ สภาพการดาเนินงานตาม
หลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกต่าง
กัน จึงควรให้ความสาคัญกับการจัดความพร้อมในการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น ควรมีการจัดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน
การสอนได้อย่างพอเพียง ความพร้อมของอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนในห้อง การจัดระบบการบริหารภายใน

1147
โรงเรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญในปรัชญาการศึกษาโดยทาการ
วิเคราะห์และทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารงานวิชาการอย่างละเอียด
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาสภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบนพื้นที่
สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยเปรียบเทียบหรือจาแนกตามสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของบุคลากรในแต่ละพื้ นที่เปรียบเทียบกันเพื่อทราบว่าความแตกต่างในสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนที่ต่างกันจะมีการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบนพืน้ ที่สูงที่ต่างกันในลักษณะใด
2. งานวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบนพื้นที่สูงโดย
นาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นที่น่าสนใจมาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นต่อไปและสามารถใช้เป็นงานวิจัยอ้างอิง
ของผู้สนใจได้

กิตติกรรมประกาศ
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง สภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรท้องถิ่นของครูโรงเรียนบน
พื้นที่สูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ให้คาปรึกษา ข้อแนะนา ตลอดจนการตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่อง ทาให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ขอขอบคุณ ดร.เกศราพรรณ พัน ธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และนายสิทธิพงษ์ รัตนชัย
ศิลป์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้า นห้ว ยชมพู สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต1 เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญ ที่อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ ทาให้งานวิจัยมีความถูกต้องมากยิ่งขึน้
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามในการทาวิจัยในครัง้ นี้
ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนญาติพ่ีน้อง และครอบครัวที่สนับสนุน เป็นกาลังใจ ให้คาแนะนาและช่วยเหลืออย่าง
จริงใจ จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วง

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). สรุปผลการสัมมนา เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรที่พึงประสงค์ . กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
เฉลียว ดอนกวนเจ้า . (2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมรักความเป็นไทยด้าน
การแสดงหมอลาเรื่องต่อกลอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
นุ ชลี คล้ า ยวั น เพ็ ญ . (2553). การน าภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอนของครู โ รงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร. สารนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ปฏิญญา จริตไทย. (2559). การศึกษาการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อยุธยา.

1148
ประเวศ วะสี. (2536). ภูมปิ ัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริน้ ติง้ กรุฟ.
เพลิ น พิศ ธรรมรั ต น์ และคณะ. (2559). การพั ฒ นาหลั ก สูต รสถานศึ ก ษา: การปลู ก ยางพารา ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ศิริพรรณ ไชยา. (2562). การพัฒนาหลักสูตร "ลาไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น " เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพของนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงเรียนฮอดพิทยาคม.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554). การพัฒนากลักสูตรระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: อาร์แอนด์ ปริน้ .
อุทัย แสงสุวรรณ. (2547). โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานที่สอดคล้อง
กับชุมชนในเขตพื้นที่สูง (ชนเผ่า) ตาบลห้วยชมพู อาเภอเมื อง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. New Delhi: Wiley Eastern
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and
Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

1149

การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
A STUDY OF THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN PROMOTE ACTIVE
LEARING MANGEMENT CHIANG RAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 3
อาทิตยา จันมะโน1* และ ธิดาวัลย์ อุน่ กอง2
Arthittaya Janmano1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก จ าแนกตามเพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และ
ประสบการณ์ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 317 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือ
ที่ ใ ช้ใ นงานวิจัย เป็น แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดั บ มีค วามเชื่อมั่ นทั้ งฉบับเท่ ากับ .97 สถิ ติที่ใ ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
จาแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุดใช้สถิติ t – test และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 และ 4 กลุ่ม วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัตใิ นระดับมาก และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการจาแนกตามอายุและประสบการณ์ทางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The objectives of the study were: 1) to study of school administrators about promoting proactive learning
management, the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3. 2) to compare the role of school administrators
about promoting proactive learning management, the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 classified by
gender, age, highest educational background and working experience of respondents. A sample was selected from Teachers
in the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 consisted 317 people. The data collecting instrumonts were
The 5-level estimation questionnaire, Statistical analyses were enumeration, frequency value, percentage value, mean,
standard deviation and used to analyze the one-way variance. And do the test for the differences for each pair by the
Scheffe's method. The findings indicated that (1) Teachers' Opinions on the Role of School Administrators in Promoting
Proactive Learning Management Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, in general had a high
level of practice. (2) The results of comparing teachers' opinions on the role of school administrators in promoting proactive
learning management. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3. Classified by gender and highest
educational background were significantly different at the .01 level. And classified by age and working experience were
significantly different at the .05 level.
Keywords : The role of school administrators, promoting proactive learning management.

บทนา
ในช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมาสภาวการณ์ ข องโลกได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม โดยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์ทาให้
เกิดงานและอาชีพใหม่ ๆ ที่ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทางาน กระแสความ
ต้องการนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาให้จาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีแนวคิด
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่นั้นผู้เรียนเป็นสาคัญหรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยความมุ่งหมายของการจัดการการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกนั้น ก็เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมสติปัญญามี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ มตามศัก ยภาพและมาตราที่ 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู้ เ รี ย น โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (2) ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและ (3)
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่เรียนรู้
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้างความรู้จาก
สิ่งที่ปฏิบัตริ ะหว่างการเรียนการสอน โดยการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่ตรงกับพืน้ ฐานความรู้เดิม ส่งผลให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่ได้จากการปฏิบัติและความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนเข้าไปมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดระดับสูง
ในการเรียนรู้เชิงรุกครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อมูลกับผู้เรียนโดยตรงลง แต่เพิ่มกระบวนการและ
กิจกรรมทีท่ าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ความสาเร็จของ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิง รุ ก จะเกิ ด ขึ้น หรือ เป็ น ไปได้ นั้น ขึ้น อยู่กั บครู ครู จ ะต้อ งมีค วามรู้ ความเข้ า ใจ ต้อ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนแบบเดิม ๆ โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ ายทอดความรู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2558, หน้า 4) นอกจากนั้นบุคคลที่มสี ่วนสาคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลหลักที่จะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จได้
ตามเป้าเหมายเป็นอย่างดี ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเข้าใจหัวใจของการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี ดังนัน้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเป็นผู้ช้ีแนะบังคับบัญชาสื่อสาร และประสานงานให้บุคคลในหน่วยงานมีความเข้าใจในแผนงาน
วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแสวงหาความร่ว มมือ และการปฏิบัติงานของบุค ลากร ซึ่งบทบาทของผู้บริ ห าร
สถานศึกษามีส่วนสาคัญกับความสาเร็จในการบริหารงาน บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร อันจะส่งผลไปถึงเป้าหมายของการดาเนินงานด้วย ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทและพฤติ
กรรมการบริหารที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักการบริหารที่ดแี ล้ว การบริหารจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากร
อย่างเต็มกาลังความสามารถ (สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 17)
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา โดยกาหนดเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้ส้ิน
ไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดารงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขจึง
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ประเด็นของ “คุณภาพการศึกษา” เป็นประเด็นที่สาคัญที่สุดประเด็นหนึ่ง ซึ่ง
สังคมไทยและกระทรวงศึกษาธิการกาลังให้ความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ และพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแห่ง สถานศึกษาจาเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามที่
สังคมคาดหวัง สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนดไว้ ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสาคัญในการยกผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมากโดยได้กาหนดจุดเน้นด้านผู้เรียนว่า ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2558, หน้า 40) แต่จากการประกาศผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจาปีการศึกษา 2562 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 33.59 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, 2563 หน้า 5 ) จึงทา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เห็นถึงความจาเป็นเร่งด่วน ที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยได้กาหนดจุดเน้นด้านผู้เรียน เป็นมาตรการเร่งรัดในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพื่อสอดคล้องกับจุดเน้นด้านผู้เรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อานวยการโรงเรียน ภายในเขตพื้นที่การศึกษาจึงตระหนักและถือเป็นมาตรการที่โรงเรียน
จะต้องดาเนินแก้ไข ปรับปรุง ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
จากสภาพปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ผู้วิจัยจึงเห็นความจาเป็นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการ
เร่งด่วน โดยใช้กระบวนการโดยส่งเสริมโรงเรียนในสั งกัดแต่ละโรงเรียน ให้เน้นดาเนินการ จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันเป็นการบ่มเพาะและพัฒนาการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน จึงได้ดาเนินตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เป็ น อีก บทบาทหนึ่ง ของผู้ บริ ห ารศึก ษาที่ จ ะต้อ งมีก ารส่ ง เสริ ม สู่ ก ารปฏิบัติภ ายในสถานศึก ษา เพื่อ การพั ฒ นา
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและตัวผู้เรียนให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จ ะศึกษาเรื่องดังกล่าว โดย
คาดหวังว่าผลการวิจัยจะทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษา อีกทัง้ จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
แนวทางในการทาหน้าที่ตามบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มคี ุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ทางาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง

2. อายุ
2.1 ช่วงอายุ 20-30 ปี
2.2 ช่วงอายุ 31-40 ปี
2.3 ช่วงอายุ 41-50 ปี
2.4 ช่วงอายุ 51 ปีขนึ้ ไป
3. วุฒกิ ารศึกษาการศึกษาสูงสุด
3.1 ปริญญาตรี
3.2 ปริญญาโท
3.3 ปริญญาเอก
4. ประสบการณ์ในการทางาน
4.1 ต่ากว่า 5 ปี
4.2 5-10 ปี
4.3 10 ปีขนึ้

ตัวแปรตาม
บทบาทของผู้บริห ารสถานศึกษาในการส่ง เสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต3
1. บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก
2. บทบาทเป็นนักวิชาการ
3. บทบาทการบริหารงานบุคคล
4. บทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน
5. บทบาทในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จานวน 1,818 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จากประชากรที่ใช้ในการวิจัย จานวน 1,818 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเคจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 317 คน และ
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผู้วิจัยใช้วธิ ีการสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และวิธีการให้ได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาด
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จาแนกตามเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีเนื้อหาครบคุม 5 ด้าน คือ
บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก บทบาทในการกากับ ติดตาม บทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน บทบาททางบริหารบุคคล และบทบาทเป็นนักวิชาการ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
อยู่ในระดับประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 5 ด้าน คือ ด้านบทบาทผู้นาทางด้านวิชาการ ด้านบทบาทเป็นผู้นาทางบริหารบุคคล ด้าน
บทบาทผู้อานวยความสะดวก ด้านบทบาทเป็นผู้กาหนดทิศทาง และด้านบทบาทเป็นผู้ประเมินผล
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจแก้ไข เพื่อความถูกต้อง
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรั บปรุง แล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ ย งตรง และความถูก ต้อ งของเนื้อ หา ภาษา และโครงสร้ าง โดยมีค่ า ดั ชนีค วามสอดคล้ อง IOC (Index of Item
Objective Congruence) ของข้อคาถามอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
4.2 ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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4.3 นายจตุ รงค์ ชุม พลกุ ล ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นบ้ านสั นหลวง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปทดลอง
ใช้ตอ่ ไป
6. นาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น โดยนาไปทดลองใช้ (Try out) กับตัวอย่าง จานวน 30 คน จากโรงเรียน
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และโรงเรียนดอย
ช้าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยมีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
7. น าแบบสอบถามที่ผ่า นการตรวจสอบความเชื่อ มั่น และความสมบู รณ์ ไปใช้เก็ บข้ อมู ลจริ งจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยนาส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากวิ ทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ด้วยการส่งไปรษณีย์พร้อมแบบสอบถาม และจดหมายตอบกลับถึงผู้วิจัย ไปยังสถานศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จานวน 317 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ไปวิเคราะห์ต่อไป
4. จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ใี ช้
นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน โดยใช้ค่า t – test แบบ Independent Samples และ แบบ One – Way Anova
หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe’s Method
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จานวน 317 คน จาแนกตามลักษณะที่ศกึ ษา ดังนี้
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90 และเพศชาย คิดเป็นจานวน 124 คน
ร้อยละ 39.10
อายุ ครูที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 รองลงมาอายุระหว่าง 20 – 30
ปี จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 และน้อยที่สุด
อายุ 51 ปีขนึ้ ไป จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลาดับ
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ครูทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60
และวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40
ประสบการณ์ในการทางาน ครูทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี มากที่สุด จานวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.70 รองลงมาประสบการณ์ในการทางานระหว่ าง 6-10 ปี จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และน้อย
ที่สุดประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปีขนึ้ ไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ที่

1
2
3
4
5

รายการ

n = 317
X
4.11
4.12
4.13
4.10
4.21
4.14

ระดับ

S.D.

ด้านบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก
.64
มาก
ด้านบทบาทเป็นนักวิชาการ
.79
มาก
ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล
.72
มาก
ด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนกาสอน
.67
มาก
ด้านบทบาทในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
.70
มาก
.51
มาก
รวม
จากตาราง 1 ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D.=0.51) เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านบทบาทในการก ากั บ ติดตาม และประเมินผลในระดั บสู งมีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X = 4.21,
S.D.=0.70) รองลงมาคือ ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล ( X = 4.13, SD=0.72) และด้านบทบาทเป็นนักวิชาการ ( X
= 4.12, S.D.=0.79) ตามล าดั บ ส่ วนด้ านบทบาทในการสนั บสนุ นการนิ เทศการจั ดการเรี ยนการสอน ( X = 4.10,
S.D.=0.67) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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3. ผลการวิเคราะห์เปรีย บเทีย บความคิดเห็น ของครูต่อผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการส่ง เสริ ม การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 จาแนกตาม จาแนกเพศ
อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ทางาน
1. จาแนกตามเพศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอ่ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูชายและครู
หญิ ง มีค วามคิ ด เห็ น ในด้ านบทบาทเป็ น นั กวิชาการ ด้ า นบทบาทการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นบทบาทในการ
สนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง
2. จ าแนกตามอายุ การวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของครูที ่ม ีต ่อ บทบาทของผู ้บ ริห าร
สถานศึก ษาในการส่ง เสริม การจัด การเรี ย นรู้เชิง รุก สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย
เขต 3 จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ครูที่อายุอตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล ด้านบทบาทในการสนั บสนุนการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน และด้านบทบาทในการกากับ ติดตาม และประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง ดังนั้น จึงทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของระดับบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่ แตกต่างกัน
3. จ าแนกตามวุฒ ิก ารศึก ษาสูง สุด การวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของครูต ่อ บทบาทของ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการส่ง เสริม การจัด การเรีย นรู้เ ชิง รุก สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชีย งราย เขต3 จ าแนกตามวุฒิก ารศึก ษาสูง สุด โดยภาพรวมพบว่า แตกต่า งกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า ครูที่มีวุฒิก ารศึก ษาแตกต่า งกัน มีค วามคิด เห็น ในด้า นบทบาทใน
การสนับสนุน สิ่งอานวยความสะดวก ด้า นบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัด การเรีย นการสอน และด้าน
บทบาทในการกากับ ติด ตาม และประเมิน ผล มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ว น
ด้า นบทบาทการบริห ารงานบุค คล แตกต่า งกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ว นด้า นอื่น ๆ ไม่พ บ
ความแตกต่าง
4. จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านบทบาทเป็นนักวิชาการ
ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล ด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และด้านบทบาทในการ
กากับ ติดตาม และประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านบทบาทในการสนับสนุนสิ่ง
อานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของ
ระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่แตกต่างกัน
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สรุปและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน การส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14, S.D.=0.51) เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านบทบาทในการก ากั บ ติ ดตาม และประเมินผลในระดั บสู งมีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X = 4.21,
S.D.=0.70) รองลงมาคือ ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล ( X = 4.13, SD=0.72) และด้านบทบาทเป็นนักวิชาการ ( X
= 4.12, S.D.=0.79) ตามล าดั บ ส่ วนด้ านบทบาทในการสนั บสนุ นการนิ เทศการจั ดการเรี ยนการสอน ( X = 4.10,
S.D.=0.67) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอ่ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ทางาน
2.1 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูชายและครูหญิง มีความคิดเห็นในด้านบทบาทเป็นนักวิชาการ ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล
และด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
2.2 จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูที่อายุอตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล ด้านบทบาทในการสนับสนุน
การนิเทศการจัด การเรี ย นการสอน และด้ า นบทบาทในการก ากั บ ติด ตาม และประเมิน ผล แตกต่า งกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
2.3 จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้า นบทบาทในการสนับสนุนสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และด้านบทบาทในการกากับ
ติดตาม และประเมินผล มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านบทบาทการบริหารงาน
บุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
2.4 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้าน
บทบาทเป็นนักวิชาการ ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล ด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน และด้านบทบาทในการกากับ ติดตาม และประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ด้านบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาในการส่ งเสริมการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่มีต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านบทบาทในการกากับ ติดตาม และประเมินผลในระดั บสู งมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล และด้านบทบาทเป็นนักวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราที่ 24 คือมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังคากล่าวของ ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้การสนับสนุนในด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้อย่างเพียงพอ จัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทุกรูปแบบ และต้องส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่สอดกล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามความสามารถทั้งด้านความรู้ จิตใจ อารมณ์ และทักษะต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทในฐานะผู้
กระตุ้นผู้เตรียมการ ผู้อานวยความสะดวก ผู้จัดสิ่งเร้า ให้คาปรึกษาและวางแนวกิจกรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
สรพงษ์ จันทร์พราหณ์ (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับมาก ได้กล่าวไว้วา่ ในการศึกษายุคปัจจุบันที่เป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษานั้น ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นผู้คอยที่จะอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ครูในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การส่งเสริมจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นอีกบทบาทหนึ่งของผู้บริหารศึกษาที่จะต้องมีการส่งเสริม สู่การปฏิบัติภายใน
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตัวผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชวง เพชรภา (2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ การศึกษาบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า มีการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 สู่สถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทในด้านการสนับสนุนสิ่งอานวยความ
สะดวก บทบาทด้านนักวิชาการ บทบาทด้านการบริหารงานบุคคล บทบาทในด้านการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน และบทบาทในด้านการกากับ ติดตาม และประเมินผล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอเสนอการ
วิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้
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1.1 ด้านบทบาทในการสนับสนุ นสิ่งอานวยความสะดวก ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่งผลที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ได้จัดหาแหล่งเรียนรู้ วิทยาการ ปราชญ์ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้
จากประสบการณ์จริง อานวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ ตารา เอกสาร รวมทั้งสนับสนุนให้ครูผู้สอนไป
ศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อนามาพัฒนาสถานศึกษา
ต่อไป โดยผู้บริหารสถานศึกษา มีการจัดประชุม ชี้แจงด้านการจั ดสรรงบประมาณเพื่ออานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดาเนินการตามแนวคิดของ นวลจิตต์ เชาว
กีรติพงศ์ และคนอื่นๆ (2545, หน้า 36-39) กล่าวว่า บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ผู้บริหารเป็น
ผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในการศึกษาประสบความสาเร็จ ผู้บริหารที่
เอื้อต่อบรรยากาศการเรี ยนการสอน มีการจั ดหาแหล่ งการเรี ยนรู้ การจั ดหาสื่อ วั สดุ อุ ปกรณ์ รวมถึ งการจั ดสรร
งบประมาณสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ โรจน์รัตนาภรณ (2560) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริ หาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อและสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยอาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในการจัดให้มี
สื่อการเรียนรู้ เลือกใช้ส่อื ที่มีคุณภาพและทันสมัย รวมทั้งสนุบสนุนทางด้านงบประมาณในการอานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ด้านบทบาทเป็นนักวิชาการ ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการส่งเสริมการจัดอบรม
ให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการให้ความรู้ มีการส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนางานวิชาการ รวมถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาเปิดดอกาสให้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีการสอดคล้องกัพระราชบั ญญัติ
การศึกษา นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดาเนินการตาม สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543, หน้า 67) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด การปฏิรูปการเรียนรู้โดยสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับครูและผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนไว้ในธรรมนูญโรงเรียนที่มีแผนงานในการปฏิรูปการเรียนรู้ ตาม
แนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรนิชา สุดตาชาติ (2560)
ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการวางแผนการ
เรียนการสอนโดยมีการก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติ กาหนดแผนปฏิบัติ การเกี่ยวกบการจั ดการเรี ยนการสอน การ
จัดเตรียมสื่อ เครือ่ งมือ และแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและมีการจัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนใน
สิ่งที่สนใจตามความเหมาะสมของเนื้อหาและหลักสูตร
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1.3 ด้านบทบาทการบริหารงานบุคคล ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลที่เป็น
เช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันภายในสถานศึกษา รวมถึงบทลงโทษทางวินัยต่าง ๆ มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมคี วามมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและจาเป็นต้องจัดทาแผนคัดเลือก สรรหาบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร โดยการ
วิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคนวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา และ
สถานศึกษากาหนดภาระงานสร้าง ข้อตกลงร่วมกันภายในสถานศึกษา รวมถึงบทลงโทษทางวินัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดาเนินการตามแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
(2543, หน้า 12-13) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารบุคคล เป็นผู้สรรหาคัดเลือก รักษาและพัฒนา
บุคลากรภายในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นผู้บริหารทรัพยากร ทรัพย์สิน สิ่งของและบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนิช ศรีลาคา (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยอาจ
เป็ นเพราะว่า มีการจั ดการด้ านการบริ หารงานบุ คคลตามนโยบายของกระทรวงการศึกษาธิ การ ที่ ก าหนดกรอบ
โครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกายังมีความรู้ความเข้าใจในสภาพและปัญหาการบริการ
งานบุคคล เพราะความสาเร็จขององกรค์นั้นขึ้นอยู่กัยทรัพยากรมนุษย์ที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มีศักยภาพ มี
ประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา และส่งผลดีต่อตัวผู้เรียน
1.4 ด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งผลที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 มีการนิเทศจัดการเรี ยนการสอนอย่างกัลยาณมิตร โดยใช้กระบวนการชี้แนะ แนะนาครู ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการอานวยความสะดวก รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น เพื่อแก้ไขพัฒนานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการ
สนับสนุนอานวยความสะดวกในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดาเนินการตามแนวคิด
ของ เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555) กล่าวว่า ผู้บ ริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทเป็ นผู้นิเทศการจัดการเรี ยนการสอน
ดาเนินการนิเทศและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้สอน มีการวางแผนการนิเทศร่วมกับผู้สอน จัดให้มีกิจกรรมนิเทศเพื่อ
พัฒนาผู้สอนตามความต้องการและความสมัครใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรนิชา สุดตาชาติ (2560) ได้ศึกษา
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในโรงเรียน ด้านการนิเทศ
การเรียนการสอน อยูใ่ นระดับมาก จากผลการวิจัยอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสาคัญของการนิเทศ
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นการกากับ ติดตามที่จะช่วยให้รับทราบสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาความต้องการของบุคลากร
ประเมินปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพบังเกิดผลต่อผู้เรียน เพื่อทาให้เกิดมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญขึน้ ในโรงเรียน
1.5 ด้านบทบาทในการกากับ ติดตาม และประเมินผล ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการกาหนดเทคนิค วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลายวิธีสอดคล้องกับ
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บริบทของสถานศึกษา รวมทั้งมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่เชิงรุก (Active Learning) อย่างเป็น
ระบบพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กั บบุคลากรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดาเนินการตามแนวคิดของ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2545, หน้า 36-39) ที่ได้กล่าว
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารมีการ
สร้างความตระหนักในความสาคัญ การวางแผน การดาเนินการกากับ และการสรุปผลของการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรนิชา สุดตาชาติ (2560) ได้ศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสาคัญกับการวัดและการประเมินผล
การเรียนการสอน เพราะเป็นกระบวนการที่ทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนและพบข้อบกพร้องในการดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ซึ่งสามารถนาเอาผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขก่อให้เกินประสิทธิภาพต่อตัวผู้เรียนและต่อ
ครูผู้สอน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกั ดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในรายด้าน ดังนั้นจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้อง
ให้ความสาคัญ มีการส่งเสริมในดาเนินการนิเทศนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีระบบโดย
การส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือครูในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหลักของ
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาสภาพและปัญหาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สาเร็จลุล่วงไปด้วยตีและมีความสมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ที่ได้เอาใจใส่ ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องอย่าง
ใกล้ชิดมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทาให้การศึกษาคันคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ และเป็นความรู้
อันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาและนายจตุรงค์
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ชุมพลกุล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ให้
ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือทีไรในการจัดทาการศึกษาคันคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข้ า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 141 โรงเรียนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาตอบแบบสอบถาม ตลอดจน
เพื่อน ๆ สาขาการบริหารการศึกษาที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกาลังกายกาลังใจจนทาให้การศึกษาคันคว้าด้วยตนองฉบับ
นี้สาเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปได้ดว้ ยดี
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากการศึกษาคันคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาเพื่อบูชา
พระคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณทุกท่าน และบุรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การศึกษาแก่ผู้ศกึ ษาคันคว้าจนบรรลุผลสาเร็จด้วยดี
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การศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์น้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และ
เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึ กษาและครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จานวน 438 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 103 คน
และครูในสถานศึกษา จานวน 335 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบ T-test การทดสอบ F-Test และการทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ดว้ ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้ น าเชิงกลยุ ทธ์ ของผู้ บริ หารสถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์ การ
รองลงมาคือ ด้านการความคาดหวังและการสร้างโอกาส สร้างอนาคต และด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตาม
เพศ จาแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน และจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวม มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ : ผู้นาเชิงกลยุทธ์, ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
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The objective of this study is to study the strategic leadership level of school administrators. According to opinions of
the school administrators and teachers Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 and to compare
strategic leadership Of school administrators According to opinions of the school administrators and teachers Under the Office
of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 Classified by gender, age, highest educational background Performance
status The samples used in this research were education institution administrators and teachers in educational institutes. Under
the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, Academic Year 2020, totaling 438 people, separated into 103
school administrators and 335 teachers in educational institutes. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation. The statistics used to test the hypothesis were t-test, F-test, and the Scheffe method.
The results of the study showed that 1) the strategic leadership of the school administrators. Under the Office of
Chiang Rai Primary Educational Service Area 3 according to the opinions of administrators and teachers. Overall, it is at a high
level. When considering each aspect, it was found that all aspects had opinions at a high level. Where the side with the highest
mean is Resource management in the organization followed by expectations and creating opportunities for the future, and the
areas of revolutionary thinking, and the areas with the lowest average. Organizational culture instillation 2) Results of the
comparison of strategic leadership levels of the school administrators Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service
Area 3 according to the opinions of administrators and teachers. Classified by gender by work status Overall, there were
statistically significant differences in opinions about the strategic leadership of the school administrators at the .05 level.
Keywords : Strategic leader, Leadership of the School Administrators

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า
กระบวนการจัดการศึกษาและการปรับระบบและโครงสร้างของการบริหารการจัดการศึกษา โดยยึดความเป็นเอกภาพในด้าน
นโยบาย และมีความหลากหลายการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพและความต้องการในแต่ละระดับหรือแต่
ละท้องที่ อีกกทั้งยึดหลักการกระจายอานาจในการจัดการศึกษาทุกด้านไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษา มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอานาจทางการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใด ๆ คุณภาพของคนเป็นสิ่งที่สาคัญต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ แม้แต่ในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันจากัด แต่คนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งรัฐบาลไทยเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา จึงได้กาหนดนโยบายในการศึกษา
ไว้ ในกฎหมายและแผนแม่บทของไทยหลายฉบั บ แบ่ งเป็ นลั กษณะใหญ่ ๆ ดั งนี้ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราชการ 2550 หมวด 3 มาตรา 43 ความว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า
12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้นาที่เปลี่ยนแปลงไปและผู้นาเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Leadership) เป็ นภาวะผู้ น าประเภทหนึ่ งที่ น าความเจริ ญก้ าวหน้ ามาสู่ องค์ การ ผู้ น าขององค์ การหลายแห่ งที่ ประสบ
ความสาเร็จล้วนแต่มคี วามเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัตสิ าคัญคือเป็นผู้มีวสิ ัยทัศน์
(
Vision)
กว้างไกลและนาวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสาเร็จตามขั้นตอน ดังนั้น ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่ง
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ที่สาคัญในการบริหารงานให้ประสบผลสาเร็จ ทาให้งานมีคุณภาพ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552 อ้างอิงใน ธนภณ ธรรม
รักษ์,คุณวุฒิ คนฉลาด และสมศักดิ์ ลิลา, 2556)
ภาวะผู้นา มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับทุกองค์กรในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญทางเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น จึงต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
เหตุ การณ์ของโลกปัจจุ บันตลอดเวลา Horder (2010) กล่ าวว่า ความท้ าทายที่ นั กธุ รกิจก าลังเผชิญในปั จจุบัน คื อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เร่งขึ้น (Accelerating Change) ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น (Increasing Complexity) และการแข่งขันที่ทวีคูณมากขึ้น
(Multiplying Competition) อีแวนวิช เจ เอ็ ม โคโนปาสคี อาร์ และแมทที สั น เอ็ ม ที (Ivancevich, J. M., Konopaske, R. and
Matteson, M. T., 2008) กล่าวว่า ผู้นามีความสาคัญในการนาองค์กรไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม ก้าวสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ มีความรอบรู้หลักการบริหารจัดการที่ดี รู้หลักการจัดการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ
ภาวะผู้นามีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้ประสบความสาเร็จ และความอยู่รอดขององค์กร ใน
ขณะเดียวกันต้องรักษากาลังคนและบรรยากาศของการทางานให้ดี หมายความว่าความสาเร็จของ การบริหารงานเป็นผลมา
จากความร่วมมือระหว่างบุคลากรในองค์กร
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการกาหนดทิศทางการสร้างทางเลือกและนาไปสู่การปฏิบัติ ผู้นาตามทฤษฎีน้ี จะ
เชื่อว่า การที่ จะให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ขององค์ การนั้นไม่ใช่จะอาศั ยโชคช่วย แต่จะต้องเป็ นผลจากการที่ คอยติ ดตาม
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกองค์การการคาดการณ์ถึงอนาคตขององค์การในระยะยาวและการพัฒนายุทธศาสตร์
เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ดังนั้นผู้นาในองค์การต้องมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การนาไปปฏิบัติ และการควบคุมหรือการประเมิน สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลได้ข้นึ อยูก่ ับปัจจัย
หลาย ๆ อย่าง เช่น เกิดจากปัจจัยที่มีการบริหารที่ดี ความสามารถในการจัดการองค์การ การใช้ทรัพยากรที่หามาได้อย่าง
คุ้มค่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นผู้นาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์วสิ ัยทัศน์ในอนาคตและสานฝันให้เป็นจริง มุง่ สู่ความ
มีประสิทธิผลขององค์การ รวมทั้งความมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นรูปแบบผู้นาชนิดหนึ่ งที่นาความเจริญก้าวหน้ามาสู่
องค์การ โดยเริ่มจากการเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนาวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นผลสาเร็จ (เนตร์พัณณา
ยาวิราช. 2550)
การบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ให้ความสาคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษาว่า เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริหารในสถานศึกษา และเป็นผู้กาหนดนโยบาย กาหนดจุดหมาย วางแผน
กาหนดเป้าหมาย ตลอดจนวิธีดาเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้การบริหารโรงเรียนบรรลุ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
นโยบายรัฐที่กาหนดไว้ และจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาให้
สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม จากผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ได้ ด าเนินการพัฒนาการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่ างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ส่ งผลให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4
ด้าน แต่ยังมีข้อจากัดบางประการที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย อาทิ ปัญหาด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์การ ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูไม่ครบชั้น ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น ขาดงบประมาณ รวมถึง
ครอบครัวนักเรียนที่ไม่มคี วามพร้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบพัฒนามีนอ้ ยไม่เพียงพอทีจ่ ะ
จัดการพัฒนาครูแต่กลุ่มบริหารงานบุคคลต้องตอบตัวชี้วัดตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรบางส่วนไม่พัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องทาให้
ความชานาญความแม่นยาในการนากฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานลงสู่การปฏิบัติเกิดความผิดพลาด
ทาให้ประสิทธิภาพการทางานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังของหน่วยงาน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเห็นได้จากผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า
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ด้านภาษา ต่ากว่าระดับประเทศร้อยละ 6.79 ด้านคานวณ ต่ากว่าระดับประเทศ ร้ อยละ 5.75 และด้านเหตุผลต่ากว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ 6.28 ผลการประเมินโดยภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ต่า
กว่าระดับประเทศทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลต่อการบริหารจัดการ และความมี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2563)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
3 ว่ามีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์มากน้อยเพียงใดในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสาคัญที่จะ
ทาให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มีการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ (Quality System Management) งานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใน
ด้านภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษายังผลไปสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพการปฏิบัตงิ าน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
4. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีสถานภาพการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจั ยครั้ งนี้ผู้ วิจั ยมุ่งศึ กษาภาวะผู้ น าเชิงกลยุ ทธ์ ของผู้ บริ หารสถานศึกษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสรุปแนวคิดของภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ทาให้ได้ตัวแปรที่ใหม่เพื่อสอดรับกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการนาหลักการและ
แนวคิ ดทฤษฎีมาเป็ นกรอบแนวคิ ดในการวิจั ยดั งนี้ องค์ ประกอบของภาวะผู้ น าเชิงกลยุ ทธ์ ของผู้ บริ หารสถานศึ กษา
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 2) ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ 3) ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
4) ด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคต 5) ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ ดังภาพ

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปี การศึกษา 2563 จานวน 2,493 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 2,625 คน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 103 คน และครูในสถานศึกษา จานวน 335 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
สูงสุด สถานภาพการปฏิบัตงิ าน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อนาไปศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์ การ 2) ด้านการ
กาหนดวิสัยทัศน์ 3) ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 4) ด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้าง
อนาคต 5) ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 และนาไป Try out มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .99
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศชาย มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
สถานภาพการปฏิบัตงิ าน ตาแหน่งครู
2. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ รองลงมาคือ
ด้านการความคาดหวังและการสร้างโอกาส สร้างอนาคต และด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ และ ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ
ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ ภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย สูง สุด คือ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษามีทัก ษะในการนากลยุ ท ธ์ไ ปใช้ใ นการบริห ารงานทรั พ ยากร ด้า นงบประมาณ ด้า นวัส ดุ
อุปกรณ์ และด้านทรั พ ยากรมนุ ษย์ รองลงมาคื อ ผู้บริหารสถานศึก ษาเป็นผู้มีวิสัย ทั ศ น์ค่ านิย มและจุ ด มุ่ง หมาย
และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาในการออกแบบองค์ก าร
2.2 ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ ที่ มีค่า เฉลี่ย สูง สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึก ษามีทัก ษะการก าหนดและวางแผน คิ ด สั ง เคราะห์ วิสั ย ทั ศ น์ข องสถานศึก ษา รองลงมาคือ ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาความคาดหวังให้องค์การเกิดการพัฒนาเป็นประจักษ์ภาพที่จะเกิดขึ้นกับอนาคต และข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย
ต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการกาหนดและวางแผน คิดสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
2.3 ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสร้างแนวการปฏิบัติงานที่ดีแก่องค์กร รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาปลูกฝังให้บุคลากรมี
ความตระหนักและมีความพร้อมปฏิบัติตนเป็นเลิศในด้านคุณธรรม จริยธรรม นาจิตใจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนให้บุ คลากรประพฤติปฏิบัติดี
2.4 ด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคต พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จในการดาเนินงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถคิดเชิงรุกสร้าง
วิกฤติให้เป็นโอกาส
2.5 ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดที่
แปลกใหม่และสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การให้เกิดความสาเร็จ
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3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในองค์การ ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ และด้านการวางแผนความคาดหวังและการสร้างโอกาส สร้างอนาคต
แตกต่างกั นอย่างมีนั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ .05 ส่ วนด้ านการสร้ างวั ฒนธรรมองค์ การ และด้ านการคิ ดเชิงปฏิวัติ
ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทีย บระดับภาวะผู้นาเชิง กลยุทธ์ของผู้บริห ารสถานศึกษา สัง กัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิง กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) ดังนี้
5.1 ด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคต พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน
ที่มีอายุต่ากว่า 30 ปีมีความคิดเห็นด้านมีการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สูงกว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31–40 ปี ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 41 – 50 ปีมีความคิดเห็นด้านการวางแผน
ความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาสู งกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ 31
– 40 ปี และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุ51 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้าง
โอกาส สร้างอนาคตสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี 31 – 40 ปี
6. ผลการเปรีย บเทีย บระดับภาวะผู้นาเชิง กลยุท ธ์ข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริห ารสถานศึก ษา แตกต่า งกันอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้า นการมีวิสัย ทัศ น์ที่เด่น ชัด มี
ลักษณะจูงใจ ไม่แตกต่างกัน จึงทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) ดังนี้
6.1 ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกมีความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และผู้บริห ารและครูผู้ส อนที่มีวุฒิก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกมีค วามคิด เห็น ด้า นการบริห ารทรัพ ยากรใน
องค์การสูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
6.2 ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
มีความคิดเห็นด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การสูงกว่ากับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
และผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความคิดเห็นด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การสูง
กว่ากับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
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6.3 ด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคต พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่
มีวุฒิก ารศึก ษาระดับปริญ ญาโทมีค วามคิด เห็น ต่อ ด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้า งโอกาส สร้า ง
อนาคต สูง กว่า กับผู้บริห ารและครูผู้ส อนที่มีวุฒิก ารศึก ษาระดับปริญ ญาตรี และผู้บริห ารและครูผู้ส อนที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกมีความคิดเห็นด้านการวางแผนความคาดหวัง และการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สูง
กว่ากับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
6.4 ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีความคิดเห็น
ด้านการคิดเชิงปฏิวัติสูงกว่ากับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

สรุปและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 พบประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทั้งด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายในองค์การและสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบท สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ปลูกฝังจิตสานึก วัฒนธรรม ค่านิยมให้มอี ิทธิพลต่อการดาเนินงานภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของกัลยา อาทรกิจ และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ข อง
ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปั ต ตานี เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของซาฝีน๊ะ แอหลัง
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมและรายด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนวลจันทร์ จุนทนพ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผลการวิจัยพบว่า บทบาทภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริห าร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านทรัพยากรมนุษย์ และ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ด้ ว ยกระบวนการของการเรี ย นรู้ อ ย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อน าองค์ การไปสู่ ความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของSenge (1990) ได้กล่าวว่า ผู้นาคือนักออกแบบ เป็นผู้พัฒนาวิสัยทัศน์คา่ นิยมเละ
จุดมุ่งหมายขององค์กรโดยผู้นาต้องทากลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับความต้องการของผู้คนในสถานการณ์ ตัวผู้นาจะต้อง
เป็นผู้มีความคิดสร้ างสรรค์สามารถมองเห็นโอกาสที่เปิดกว้ างต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใด ๆ โดยการ
ออกแบบวิธีการขั้นตอนและรูปแบบของกระบวนการภายในองค์กรตลอดจนรูปแบบการผลิต และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อ
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ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพัฎชรี
สุขจรุ่ง (2557) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการบริหารแบบดุ ลยภาพใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ครูมรี ะดับความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ด้านการบริหารทรัพยากร์ในองค์การ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึก ษาแสดงออกมาในด้านของการกาหนดวิสัย ทัศ น์ที่แ ตกต่า งกัน รวมทั้ง ความเข้า ใจเกี่ย วกับทฤษฎีการ
ก าหนดวิส ัย ทัศ น์ข องผู้บ ริห าร เพื่อ น ามาบริห ารสถานศึก ษาทาให้ค รูที่ม ีเ พศต่า งกัน ได้เ ห็น นั ้น แตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยา อาทรกิจ และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธิ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
4. ผลการเปรีย บเทีย บระดับภาวะผู้นาเชิง กลยุทธ์ข องผู้บริห ารสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อ ผู้บริหารที่จะนาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้ าหมาย
เดียวกัน ซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรหรือสู้ร่วมงานเกิดความพร้อมและมีความสุขเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่ างสุด
ความสามารถภายใต้การวางแผนการทางานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยา อาทรกิจ และรุ่งชัชดา
พร เวหะชาติ (2561, หน้า 6) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธิ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต
1 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาด้า นการเป็นผู้นาในการออกแบบองค์การ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะการกาหนดและวางแผน คิดสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติดี
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองด้านความสามารถคิดเชิงรุกสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การให้เกิดความสาเร็จ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความสาเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา
2. ควรศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณายิ่งจาก ดร. วัชระ จตุพร อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทาให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณบดีและคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยาทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การศึกษาวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กฤชฐา พลตรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
และนายพิชชากร อานุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่
กรุณาตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ให้สมบูรณ์และมีคุณค่า ขอขอบพระคุณผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นพื้นที่ทดลองในการใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
เป็นพื้นที่ศึกษา และให้ร่วมมือ จนการศึกษาครั้งนี้สามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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การศึกษากระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
A study of supervisory roles to promote proactive learning management of
school administrators Under the Office of the Secondary Educational Service
Area Chiangrai
อธิกร ทาแกง1* และ ธิดาวัลย์ อุน่ กอง2
Atikorn Thakaeng1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกระบวนการ
การนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิง รุกของผู้บริหารสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เชียงราย จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ผู้บริหารและครูของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จานวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมู ล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารและครูมคี วามคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้า นการประเมิน ผลการนิเ ทศ รองลงมา คือ ด้า นการสร้า งเสริม กาลัง ใจแก่ผู้ป ฏิบัติก ารนิเ ทศ และด้า นการ
ดาเนินการปฏิบัติการนิเทศตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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2.1 ผู้บริหารและครูที่เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ผู้บริหารและครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ผู้บริหารและครูที่มีวุฒกิ ารศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.4 ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: กระบวนการนิเทศ, การจัดการการเรียนรู้เชิงรุก

Abstract
The objectives of this research are 1) to study the supervision process for proactive learning management
of school administrators. 2) to compare opinions on the supervision process for proactive learning management of
the school administrators. Under the Office of the Secondary Educational Service Area of Chiang Rai, classified by
gender, age, educational background and work experience. The sample groups used in this research are 3 3 5
administrators and teachers of the Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office The research instrument
was a questionnaire with a five-level estimate of the statistical data used in data analysis, namely percentage,
mean, standard deviation, t-test and F-test
The research results were found that 1. The administrators and teachers have opinions on the supervision
process for proactive learning management of the School Administrators Under the Office of the Secondary
Educational Service Area of Chiang Rai, overall, at a high level. When considering each aspect, it was found that
The second aspect of the supervisory evaluation was the enhancement of the supervisory personnel And the
implementation of supervisory operations, respectively
2 . A comparison of the opinions of administrators and teachers towards the supervision process for Provide
proactive learning of school administrators Under the Office of the Secondary Educational Service Area of Chiang
Rai by gender, age, educational background and work experience.
2 . 1 Administrators and teachers of different genders have opinions about the supervision process to
Proactive learning management of school administrators Under the Chiang Mai Educational Service Area Office,
overall there were statistically significant differences at the .01 level.
2.2 The administrators and teachers of different ages had opinions on the supervision process to Proactive
learning management of school administrators Under the Office of the Secondary Educational Service Area of
Chiang Rai, the overall difference was statistically significant at the .01 level.
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2 . 3 Administrators and teachers with different educational background commented on the process.
Supervision for proactive learning management of school administrators Under the Office of the Secondary
Educational Service Area of Chiang Rai, in general, there were no differences.
2 . 4 Executives and teachers with different work experience Supervision process to promote proactive
learning management of school administrators. Under the Office of the Secondary Educational Service Area of
Chiang Rai, the overall difference was statistically significant at the .01 level.
Keywords: Supervision Process, Proactive learning management

บทนา
การนิเทศการศึกษานับว่า มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตรได้ซึ่งในปัจจุบันผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึก ษา หั ว หน้า งานวิชาการหรือ หั ว หน้ากลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ซึ่ ง บุ ค คลเหล่ า นี้ต้อ งมีค วามรู้ ค วามเข้ าใจใน
กระบวนการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในปัจจุบันของโรงเรียน อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น ครูสอนได้ตรงตามเป้าหมาย งานวิชาการเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง และช่วยให้
สถานศึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อ คุณภาพของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศ
การศึกษาที่ดีต้ องอาศัยกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและต่อเนื่องกัน (วัลลภา บุญซุ่นหลี , 2557, หน้า 2) ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาควรตระหนักอยู่เสมอว่า จะทาอย่างไรให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างคุ้มค่าใช้กระบวนการ
บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่สาคัญ คือ คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องอาศัย
ครูผู้สอน ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนารอบด้านในตัวผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สาคัญตรงตามมาตรฐานการศึกษาครูจึงจาเป็นต้องเร่ง
พัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้เน้นสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในการพัฒนา ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างมีเหตุผลแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
เลือกรับข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ใหม่ ๆ อย่างรู้เท่าทัน และการประเมินผลควรครอบคลุมถึงสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตในสังคมให้ประสบ
ความสาเร็จ
การนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นเป็ น กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนภายใน
สถานศึกษาให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสาเร็จตามเป้าประสงค์มากหรือน้อย
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งความจาเป็นของ การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
การจั ด การศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐานใกล้ เ คี ย งกั น จ านวนของศึ ก ษานิ เ ทศก์ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของครู
ความสาคัญของการนิเทศช่วยให้ครูมคี วามเชื่อมั่นในตนเองถ้าครูยังมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในห้องเรียน ครูก็
จะเป็ น บุ ค คลที่ ทาหน้า ที่ ไ ด้ ส มบู รณ์ แ บบและจะมีค วามเข้ ม แข็ ง ในการปฏิบัติง านทุ ก ด้ า น การจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น
กระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นเป้าหมายสาคัญในพัฒนาผู้เรียน เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ประยุกต์ใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
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ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย Active Learning
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
มีการส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แปลตามตัวก็
คื อ เป็ น การเรี ย นรู้ ผ่ า นการปฏิ บั ติ หรื อ การลงมื อ ท า “ความรู้ ” ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ ป็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากประสบการณ์
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้อง
จัดกิจกรรมให้ผู้เรี ยนได้การ เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการแก้ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ ใ ช้
กระบวนการคิดขึน้ สูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่ างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอน และการให้
ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการ และ กิจกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทา
กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขี ยน การ
อภิปรายกับเพื่อน การสอนแบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือ
กระทา และใช้กระบวนการคิด โดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receivers) ไปสู่การมีส่วนรวม ในการ
สร้างความรู้ (Co-creators) ในศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาค ที่อยู่
ภายใต้ ก ารศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน มี ห น้ า ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด จ านวน 59 โรงเรี ย น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตระหนักถึงการจัดการศึกษาตามภารกิจหน้าที่และนโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด และเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มศี ักยภาพที่เหมาะสม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพที่จะสามารถนาพาสังคมตลอดจนประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ ประกอบกับได้ศึกษาหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
จัดทาหน่วยการเรียนรู้แบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัตงิ านของ
ครูและส่งเริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เพื่อกระตุ้นให้ครูได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการนิเทศของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทั้งด้านบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาของสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึก ษาเชียงราย เพื่อกระตุ้นให้ครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาได้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
8’

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จาแนกตามเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาในครั้งนี้ ได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการนิเทศ ดังนี้
1. เพศ

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศ
เพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการ
ให้ ค วามรู้ ก่ อ นด าเนิ น การนิ เ ทศ ด้ า นการด าเนิ น การ
ปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ ด้ า นการสร้ า งเสริ ม ก าลั ง ใจแก่ ผู้
ปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผลการนิเทศ

1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ช่วงอายุ 25 - 35 ปี
2.2 ช่วงอายุ 36 - 45 ปี
2.3 ช่วงอายุ 46 - 55 ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
3.1 ปริญญาตรี
3.2 ปริญญาโท
3.3 ปริญญาเอก
4. ประสบการณ์ในการทางาน
4.1 ต่ากว่า 5 ปี
4.2 6-10 ปี
4.3 11 ปีขนึ้ ไป

1. ผู้บริหารและครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ กระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารและครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ กระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายแตกต่างกัน
3. ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายแตกต่างกัน
4. ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายแตกต่างกัน
8’

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู สถานศึกษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึก ษาเชีย งราย ปี ก ารศึก ษา 2563 จ านวนทั้ ง สิ้น 2 ,688 คน (กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพที่ตา่ งกัน คือ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกัน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 335 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เรื่องการศึกษาบทบาทการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเชี ย งราย ครั้ ง นี้ เป็ น
แบบสอบถามมีจานวน 1 ฉบับแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามประกอบด้ ว ยเพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านของครูผู้ตอบแบบสอบถามในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเชียงราย ซึ่งกาหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
ตามแบบของ เบสท์และคาห์น (Best and Kahn) ดังนี้
5
หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศระดับมาก
3
หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศระดับน้อย
1
หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
2) สร้ า งแบบสอบถามตามที่ ไ ด้ ศึก ษาแล้ ว น าเสนอประธานและกรรมการที่ ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(Index of item Objective Congruence: IOC) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 0.67
4) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิเ สนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุม่ ทดลอง ที่เป็นครูผู้สอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน ได้แก่คณะครูโรงเรียนอบจ.เชียงราย และนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
5) นาแบบสอบถามที่หาค่าอานาจจาแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 0.81
6) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดเพื่อนาผลมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการคานวณหาค่าทางสถิติดังกล่าวโดยอาศัยการคานวณจากโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ดังนี้
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามคือประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ
2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บการศึก ษาบทบาทการนิเทศเพื่อ ส่ ง เสริ ม การจั ดการเรี ย นรู้ เชิง รุ กของผู้บริหารสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน
3. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษากระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงราย เปรียบเทียบตามเพศโดยการทดสอบค่า
(t-test) อายุและวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดโดยใช้ค่า (F-test) ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
4. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One -way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe')

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริ หารและครู ที่มีก ระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรีย นรู้เชิง รุ ก ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: X )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง 335 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม ดัง
รายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้าน
1
2
3
4
5

กระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ด้านการวางแผนการนิเทศ
ด้านการให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ
ด้านการดาเนินการปฏิบัตกิ ารนิเทศ
ด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่ผปู้ ฏิบัตกิ ารนิเทศ
ด้านการประเมินผลการนิเทศ
รวม

(n = 335)
S.D.
X
4.07 0.32
4.19 0.32
4.33 0.16
4.37 0.16
4.39 0.18
4.27 0.16

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27,
S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประเมินผลการนิเทศ ( X = 4.39, S.D. = 0.18) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้ปฏิบั ติการนิเทศ ( X = 4.37, S.D. = 0.16) และด้านการดาเนินการ
ปฏิบัติก ารนิเทศ( X = 4.33, S.D. = 0.16) ตามล าดั บ ด้ า นด้ า นการวางแผนการนิเทศ ( X = 4.07, S.D. = 0.32) มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบเพศของผู้บริหารและครูที่มีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศ
เพื่อ การจั ดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของผู้บริห ารสถานศึก ษาสัง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษา
เชียงราย
เพศ
ชาย
หญิง
X

S.D.
.18
.11
.16

X

4.24
4.31
4.27

t
4.018**

Sig.
.00

จากตาราง 2 พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .18 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .11 เมื่อทดสอบตามสมมุติฐาน พบว่า เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุของผู้บริหารและครูที่มีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศ
เพื่อ การจั ดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของผู้บริห ารสถานศึก ษาสัง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษา
เชียงราย
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

0.558
3
8.455 331
9.013 334

MS
.19
.03

F
7.284**

Sig.
.00

จากตาราง 3 พบว่า ผู้ บริ ห ารและครู ที่มีอ ายุ แ ตกต่า งกั น มีค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห ารและครู ที่มีต่อ
กระบวนการนิ เ ทศเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุของผู้บริหารและครูที่มีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศ
เพื่อ การจั ดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของผู้บริห ารสถานศึก ษาสัง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษา
เชียงรายรายคูโ่ ดยใช้วธิ ีการของ Scheffe
36-45 ปี
46-55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
25-35 ปี
.035
.058
.065
36-45 ปี
.093**
.100
46-55 ปี
.006
จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายที่มีอายุ 36-45 ปี และ 46-55 ปี
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษาของผู้บริหารและครูที่มีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อ
กระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.136
8.877
9.013

df
2
332
334

MS
.068
.027

F
2.544

Sig.
.080

จากตาราง 5 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อ
กระบวนการนิ เ ทศเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบประสบการณ์การทางานของผู้บริหารและครูที่มีความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

1.79
7.22
9.013

2
322
344

.895
.022

F
41.13**

Sig.
.00

จากตาราง 6 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครู ที่มีต่อ กระบวนการนิเทศเพื่อการจั ดการเรี ย นรู้ เชิงรุ ก ของผู้บริ หารสถานศึกษาสัง กัด สานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 7 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบประสบการณ์ การทางานของผู้ บริ หารและครู ที่มี ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารและ
ครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายรายคู่โดยใช้วธิ ีการของ Scheffe
6-10 ปี
11 ปีขนึ้ ไป
ต่ากว่า 5 ปี
.145**
.199
6-10 ปี
.053*
จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิ เทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายที่มีประสบการณ์การทางานต่า
กว่า 5 ปี และ 6-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสบการณ์การทางาน
6-10 ปี และ11 ปีขนึ้ ไป มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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สรุปและอธิปรายผล
สรุปผล
1. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.16)
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน
2.1 ผู้บริหารและครูที่เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
2.2 ผู้บริหารและครูที่มอี ายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีอายุ 36-45 ปี
และ 46-55 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2.3 ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมไม่ แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
2.4 ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวม
แตกต่า งกั น อย่างมีนั ย สาคัญ ทางสถิติที่ระดั บ .01 ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมุ ติฐาน พิจ ารณารายคู่ ผู้ บริ ห ารและครูที่มี
ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี และ 6-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี และ 11 ปีขนึ้ ไป มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผล
การศึกษากระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1. จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้ บริ ห ารสถานศึกษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษามั ธยมศึกษาเชีย งรายในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการนิเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้
ปฏิบัตกิ ารนิเทศ และด้านการดาเนินการปฏิบัตกิ ารนิเทศ
ด้านการประเมินผลการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจาก หลังจากการนิเทศผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประเมินผลร่วมกับผู้ร่วมนิเทศ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็นของครูให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ความช่วยเหลือแก่
ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะการ ทางานกลุ่ม ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการ
วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียน ทั้งนีเ้ ป็นอาจ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนมากได้รับการศึกษาสูง ได้รับการอบรมใน
ด้านต่าง ๆ อยู่เป็นประจาจึงมีส่วนทาให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหาร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่
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สามารถใน มาใช้ในกระบวนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารมีความสาคัญในการ ดาเนินการด้านนี้
ผู้บริหารจึงมีความตระหนักในความสาคัญในการนิเทศภายในของสถานศึกษา เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ พิมพร แคล้ว
คลาด (2558) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกั ดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ระนอง พบว่า โดยรวม ทั้ง 12 มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก
ด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการนิเทศ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีบทบาทในการให้คาปรึกษา
แนะนา ส่งเสริม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่ครูซึ่งเป็นการเพิ่มกาลังใจและกระตุ้นให้ครูได้
ออกแบบกิจจรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตจิ ริงและมีความสุข ผู้บริหารต้องจัดดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือครู ทุกด้าน
เพื่อให้ ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจะร่วมกันทางานด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับ พัชรินทร์
สานักวิชา (2556) ที่กล่าวไว้วา่ ผู้บริหารจะต้องมีการนิเทศกากับดูแลอย่างใกล้ชดิ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ความพึงพอใจในด้านการสร้างขวัญและกาลังใจของคณะครู อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการดาเนินการปฏิบัติการนิเทศ อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีบทบาทของในการผู้บริหารมีการทางาน
ร่วมกันกับฝ่ายนิเทศ อย่างเป็นระบบ แสดงบทบาทการเป็นผู้นิเทศตรงตามวัตถุประสงค์และมีการตรวจ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งช่วยกระตุ้นการทางานของครูผู้สอน มีส่วนร่วมในการให้คาแนะนา ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการดาเนินกิจกรรมทั้งการนิเทศร่วมกับผู้นิเทศและการสอนร่วมกับครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วัลลภา บุญซุ่นหลี (2557) ที่กล่าวไว้วา่ ผู้บริหารจัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่ให้ในสถานศึกษา เพื่อนาผลการประเมิน
ไปใช้ใน การพัฒนา ปรับปรุง จึงทาให้ครูตระหนักวาการประเมินก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ การจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาตนเอง
2. การเปรียบเที ยบความคิด เห็ นของผู้ บริ หารและครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อ การจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน
2.1 ผู้บริหารและครูที่เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมมีความแตกต่างกัน อาจ
เนื่องมาจาก ในแต่ละโรงเรียนได้รับการบริหารด้านการนิเทศการสอนจากผู้บริหารเหมือนกัน ผู้บริหารได้กาหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการปฏิบัติ จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการนิเทศภายใน ช่วยเหลือ การ
ปฏิบัติงานของครู แก้ปัญหา เพื่อพั ฒนาให้ครูมีความชานาญในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการอบรมและ
การวิจัย รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการประชุมสัมมนาทาความเข้าใจในแผนการปฏิบัติงานการ ดาเนินงาน
นิเทศภายใน ซึ่งทาให้ครูได้มีสว่ นร่วมในการออกความคิดเห็น เพื่อให้ตรง กับความต้องการในการรับการนิเทศภายใน
ของครู ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วัลภา บุญซุ่นหลี (2557) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารให้แรงจูงใจในการทางานแก่ครู
ทุกคน โดยเฉพาะเรื่องนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให้ตรงกบความต้องการในการรับการนิเทศภายในของครู จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
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2.2 ผู้บริหารและครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในภาพรวมแตกต่างกัน อาจ
เนื่องมากจาก ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทันสมัย สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
การเรียนรู้จึงทัดเทียมกันทั้งครูที่มีอายุน้อยและอายุมาก ตลอดจนผู้บริหารสถานศึก ษาให้ความสาคัญต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เชิงรุก ที่จะช่วยส่งเสริมครู นักเรียน ที่จะให้ทาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณ ทองจิตร (2553) ได้วิจัย
เรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในโรงเรียน เครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัตงิ านตามกระบวนการนิเทศ การศึกษาภายในของผู้นเิ ทศในโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามอายุและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบูชติ า จันทร์สงิ ค์โท (2559) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการนิเทศภายในของ ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จาแนกตามอายุและประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวมแตกต่างกัน
2.3 ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชี ยงรายในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการบริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ต้องทางานร่วมกัน ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องรับทราบหลัก
ในการบริหาร การวางแผนการนิเทศ การดาเนินการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การสร้างขวัญกาลังใจ
และการวัดและประเมินผล ซึ่งครูทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป ขออ้อมกลาง (2551,
หน้า 51) ได้ศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต
2 พบว่า สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ผู้บริหารและครู มีทัศนคติที่ไม่
แตกต่างกันทางสถิตอิ ันเนื่องมาจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานทีม ทัง้ ผู้บริหารและครูต้องทางานร่วมกัน
2.4 ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายใน
ภาพรวมแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนต่างมีการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และประสบการณ์การได้รับการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา คาแนะนา การประเมินผล
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (2554) มีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจึงเป็นผลให้ความคิดเห็นต่อสภาพการ
นิเทศภายในแตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาบทบาทการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความ
อนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ตรวจทาน
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัย
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จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายอินทนง จันตา ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย
ราษฎร์ ด รุ ณ านุ เคราะห์ ) นางพรชริ น ทร์ มาลั ย ครู วิทยฐานะชานาญการ โรงเรี ย นแม่ล าววิ ท ยาคม และผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่า รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้
กรุณาให้คาแนะนา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทาให้การวิจัยในครั้งนี้สมบูรณ์และ
มีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจน
ผู้อานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงรายทุกโรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้ าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสาเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่
ได้มีสว่ นสนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
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เรวัตร วงศ์วุฒิ1* และ น้าฝน กันมา2
Rewat Wongwuth1* and Namfon Kanma2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน กลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ส่วนข้อที่คา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่การกากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
1.2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ส่วนข้อที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประเมินและสรุปผลการปฏิบัตงิ านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมคะแนนสอบและผลการเรียนรู้ ส่วนข้อ
ที่คา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีค่าความถี่สูงสุดด้านการเรียนการสอน ควรซ่อมแซมและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม
และปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และด้านการบริหารจัดการ ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการ
บริหารจัดการทุกฝ่าย
คาสาคัญ: การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract
The purpose of this research is 1) To Study the School Information Technology Management The
multidisciplinary Sudthin Thai community under the Office of the Secondary Education Service Area 36 2) To Study
guidelines for the development of School Information Technology Management The multidisciplinary Sudthin Thai
community under the Office of the Secondary Education Service Area 36 groups of samples used in this research
were School Administrators Teachers and Educational Personnel of the United Campus Schools at The
multidisciplinary Sudthin Thai community under the Office of the Secondary Education Service Area 36, total 214
people. The research tool was a rating scale questionnaire for 5 levels (Rating Scale). The statistics used for data
analysis were as follows. Distribution of frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the research were as follows:
1. School Information Technology Management The multidisciplinary Sudthin Thai community under the
Office of the Secondary Education Service Area 36, overall, it was at a high level. When considering each aspect,
the meanings descending order are as follows: Teacher and Personnel Development Management Teaching and
learning and infrastructure
1.1 School Information Technology Management The multidisciplinary Sudthin Thai community under
the Office of the Secondary Education Service Area 36 in the Development of Teachers and Personnel Overall is
at a high level. When considered individually, the most average teachers designed teaching and learning activities
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using information technology as a tool. The item that the mean is the least This includes supervision, monitoring
and evaluation of human resource development in a systematic and continuous manner.
1.2 School Information Technology Management The multidisciplinary Sudthin Thai community under
the Office of the Secondary Education Service Area 36. Overall is at a high level. When considered individually
the most average Such as bringing the information technology system to use in the academic administration of
the school the item that the mean is the least There is an assessment and summary of the performance of the
use of information technology.
1.3 School Information Technology Management The multidisciplinary Sudthin Thai community under
the Office of the Secondary Education Service Area 36 in the field of teaching and learning Overall is at a high
level. When considered individually, The most average Such as using computer technology as a tool to collect test
scores and learning outcomes The item that the mean is the least there is an evaluation of teaching and learning
results using information technology.
1.4 School Information Technology Management The multidisciplinary Sudthin Thai community under
the Office of the Secondary Education Service Area 36, in terms of infrastructure Overall is at a high level. When
considered individually, the most average the school has a clear plan to develop information technology for
education. The item that the mean is the least Such as the efficient internet system used in schools.
2. Guidelines for the development of School Information Technology Management The multidisciplinary
Sudthin Thai community under the Office of the Secondary Education Service Area 36. With the highest teaching
frequency. Should repair and develop teaching materials for the better. Development of teachers and school
personnel Budget should be allocated for the development of teachers and personnel in information technology to
be up to date. Infrastructure Schools should allocate a budget for computer repair and modernization. And
management Information technology should be used in the management system of all departments.
Keywords: Information Technology Management

บทนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
สาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่ อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา
เพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คม (All For Education) อี ก ทั้ ง ยึ ด ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs 2030) ประเด็ น ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุ ณ ภาพของคนช่ ว งวั ย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ ยั่งยืน และการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โดยมีนโยบายดังนี้ นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2563)
จากนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และเป้าประสงค์ข้อที่ 5
หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มีมาตรการ
และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ
ทั้งในรูปปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 2) ศึกษา วิเคราะห์
นา Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของ
ผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัด
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา
การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต 5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษา
ของประเทศ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, 2562)
จากมาตรการและแนวทางดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นั้น โรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประกอบด้วย 8 โรงเรียน จาเป็นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานในโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ งานบริหารงาน
วิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารสถานศึกษามีความจาเป็นและความสาคั ญอย่างมากในการวางแผนการบริหารการศึกษา การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาข้อมูลผลการศึกษาที่ได้ไปเป็น แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 36 ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา และเกิดความพร้อมในการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาการบริ ห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศของโรงเรี ย น กลุ่ ม สหวิทยาเขตสุดถิ่ นไทย สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

กรอบแนวคิด
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ได้ศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตสุด
ถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดังนี้

แนวคิด ทฤษฎี การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
จานวน 8 โรงเรียน

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการบริหารจัดการ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 8 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 จาแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 23 คน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 455 คน รวมทั้งหมด 478 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสหวิท ยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 8 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้วจิ ัย
ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550, หน้า
303) ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 214 คน จากนั้นทาการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดโรงเรียนที่ทางาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการสอน
2) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4) ด้านการบริหารจัดการ ลักษณะแบบสอบถาม ตอนที่
2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scales) ซึ่ง
ผู้ศึกษาได้แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละช่วงจะมีความห่างของคะแนนเท่ากัน เท่ากับ 1 คะแนน
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิด (Opened Question)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บันทึกข้อความเสนอคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสือขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นกลุ่ ม สหวิ ท ยาเขตสุ ด ถิ่ น ไทย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากประชากรที่กาหนดไว้
2. นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมแบบสอบถามให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 214 คน โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามด้วยโปรแกรม Google Forms แล้วส่ง QR Code หรือ Link ให้กับกลุ่ม
ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
3. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และการรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยรวบรวม
แบบสอบถามด้วยโปรแกรม Google Forms
4. นาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นาข้อมูลจัดลงรหัส เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้พิจารณาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนาข้อมูลดังกล่าว มาจัดระบบข้อมูล ลงรหัส
และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ
นาแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) เป็ น รายข้ อ และน ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) แล้ ว น าเสนอในรู ป แบบตาราง
ประกอบการบรรยาย
นาแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) มาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์น้าหนัก 5 ระดับ แล้วนาไปวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย ( X ̅ ) และค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และน าเสนอในรู ป แบบตารางประกอบการบรรยาย โดยก าหนดเกณฑ์ ใ นการ แปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 118) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.50-2.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อย
2.50-3.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก
4.50-5.00 หมายถึง มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับมากที่สุด
นาแบบสอบถามตอนที่ 3 มาวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่
1

2

3

4

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 -10 ปี
10 ปีขนึ้ ไป
รวม
ขนาดโรงเรียนที่ทางาน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

จานวน

ร้อยละ

20
194
214

9.3
90.7
100.0

155
59
214

72.4
27.6
100.0

34
126
54
214

15.9
58.9
25.2
100.0

40
52
50
72
214

18.7
24.3
23.4
33.6
100.0

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 194 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.7 และผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ด้านวุฒิการศึกษา มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
27.6 ด้านประสบการณ์ในการทางาน ระหว่าง 5-10 ปี มากที่สุด จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมา
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขนึ้ ไป จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และน้อยที่สุดประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และด้านขนาดโรงเรียนที่ทางาน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มากที่สุด
จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6รองลงมาขนาดโรงเรียนที่ทางาน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.3 ขนาดโรงเรียนที่ทางาน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ตามลาดับ และน้อยที่สุด
ขนาดโรงเรียนที่ทางาน โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7
2. ผลการศึกษาข้อมูล การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีดงั นี้
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสห
วิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ด้าน
1
2
3
4

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริหารจัดการ
รวม

การบริหาร n = 214
̅
X

4.12
4.23
4.06
4.21
4.16

การแปลผล
S.D.
0.18
0.17
0.24
0.15
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบว่า การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅X = 4.16, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากร (X̅ = 4.23, S.D. = 0.17) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ( X̅ = 4.21, S.D. = 0.15)
และด้านการเรียนการสอน (X̅ = 4.12, S.D. = 0.18) ตามลาดับ ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (X̅ = 4.06, S.D. = 0.24)
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.1 ด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ทุกข้อเช่นกัน โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก คือ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่ องมือใน
เก็บรวบรวมคะแนนสอบและผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีศูนย์ข้อมูล สืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรียน และใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยและแก้ปัญหาเพื่อเป็นกระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนแนวใหม่ ตามลาดับ ส่วนการประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้อเช่นกัน โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก คือ ครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีส่อื การเรียนรู้ที่ครูสามารถนาไปใช้
ได้และครูได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ตามลาดับ ส่วนการกากับติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก คือ โรงเรียนมีแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน และมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนา บารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
ตามลาดับ ส่วนระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.4 ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ทุกข้อเช่นกัน โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก คือ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
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บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา และมีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาดับ ส่วนการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด
3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีดังต่อไปนี้
3.1 ด้านการเรียนการสอน ที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรซ่อมแซมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น รองลงมา ได้แก่ ห้องเรียนยังขาดแคลนสื่อและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ยังขาดสื่อชุดฝึกปฏิบัติในการเรียนการ
สอน ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนมีอย่างจากัดเนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการที่จะพัฒนา ควรเพิ่มงบประมาณสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่วนข้อที่มีความถี่
น้อยสุด ได้แก่ ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
3.2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการ
พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทันสมั ย รองลงมา ได้ แ ก่ ควรจั ด สรรทรั พ ยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและบุคลากร พัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนควรหารผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมให้
ความรู้แก่ครูและบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรมีการสนับสนุนให้ค รูพัฒนาศักยภาพในการจัดการสารสนเทศ
ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการทาผลงานผ่านการจัดการสารสนเทศ
ส่วนข้อที่มีความถี่น้อยสุด ได้แก่ ควรพัฒนาครูดา้ นการทาสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์
3.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความถี่สูงสุด ได้แก่ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความไวและเพียงพอต่อ
การใช้งานของครูและบุคลากรตลอดถึงการใช้งานในการเรียนการสอน ควรจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ
การใช้ง านและเหมาสมกับจานวนนั กเรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากร ควรมีจ านวนคอมพิว เตอร์ที่เพีย งพอต่อ การใช้งาน
โรงเรียนควรมีระบบสารสนเทศที่มีเสถียรภาพ ส่วนข้อที่มีความถี่น้อยสุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการจะเก็บข้อ มูล
โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน
3.4 ด้านการบริหารจัดการ ที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการ
บริหารจัดการทุกฝ่ายรองลงมา ได้แก่ ควรจัดทาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ดีพอสาหรับใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน ควรมีการจัดทาความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ควรจัดหารผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ใช้เทคโนโลยีในการบริการจัดการข้อมูลภายในโรงเรียนเพื่อสะดวกต่อการ
นามาใช้เพื่อพัฒนาต่อไป ส่วนข้อที่มีความถี่น้อยสุด ได้แก่ นาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ

สรุปและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผลการศึกษา โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ า โรงเรียนมีการจัดฝึกอบรม
ครู เกี่ ย วกั บทั กษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ก ารส่ ง เสริม ให้ ครู ศึก ษาค้น คว้าวิจัย ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู้ มีส่ือการเรียนรู้ที่ครูสามารถนาไปใช้ได้ ครูได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
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เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครูในโรงเรียน เช่น การประชุม สัมมนา เข้าค่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฉัตร์มงคล สนพลาย (2558) ได้ศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก คือ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยของ ปิยณัฐ สุขสมพืช (2556) ได้ศึกษาเรื่องการบริหาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาตามยุ ท ธศาสตร์ แ ผนแม่บ ทฯ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษามีการสารวจทักษะ
กาหนดแผนพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน สถานศึกษามีการจัดการวางแผนสนับสนุน
การเรียน การสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม และการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการบูรณาการหลักสูตร
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นักเรียนได้พัฒนาความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับระดับชั้น มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่อื สารที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ เรี ย น จั ด ให้ มีก ารเรี ย นการสอนผ่า นสื่อ อิเล็ ก ทรอนิกส์ เช่น หนั ง สือ อิเล็ ก ทรอนิก ส์ (E-Book) DLIT DLTV อย่า ง
เหมาะสมและเพียงพอ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมคะแนนสอบและผลการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนรู้และสื่อออนไลน์ ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตเข้าถึงสื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีศูนย์ข้อมูล สืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยณัฐ สุขสม
พืช (2556) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ
กระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับมาก คือ
สถานศึกษามีการสารวจทักษะกาหนดแผนพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน สถานศึกษา
มีการจัดการวางแผนสนับสนุนการเรียน การสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
และการวางแผนพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีแผนงานในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนา บารุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี มีการจัดห้องปฏิบัตกิ ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นสัดส่วน มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มคี ุณภาพเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสื่อสารภายในหน่วยงาน และมีการ
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสื่อสารระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตร์มงคล สนพลาย (2558) ได้ศึกษา
ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ และการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิ กส์
งานวิจัยของ สุธาสินี สว่างศรี (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาวะผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จาเป็นต้องพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2)
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โครงสร้างพื้นฐาน 3) การเรียนการสอน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 6) ความร่วมมือภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
1.4 ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการจัดประชุมวางแผน
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการสารวจปัจจุบันและปั ญหาในการบริ หารจั ดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสารวจความ
ต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครู และนักเรียน นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ม าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการงานในสถานศึกษา นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารงานบุคลากร งานวิชาการ งาน
งบประมาณของสถานศึกษา และงานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา นาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการประเมินและ
สรุปผลการปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาสินี สว่างศรี (2554) ได้ศึกษาการ
พั ฒ นาภาวะผู้ น าด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาวะผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต้องพัฒนาของผู้บริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพื้นฐาน 3) การเรียนการ
สอน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน
2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2.1 ด้านการเรียนการสอน มีผู้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 คือ ควรซ่อมแซมและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้ดีขึ้น จัดหาสื่อและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย จัดหาสื่อชุดฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อจานวนนักเรียน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ และควรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร มีผู้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรี ย นกลุ่ ม สหวิ ท ยาเขตสุ ด ถิ่ น ไทย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36 คื อ ควรจั ด สรร
งบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย จัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาผู้ปฏิบัตงิ านให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมให้ความรู้แก่ครู
และบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพในการจัดการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน จัดอบรมเกี่ยวกับการทาผลงานผ่านการจัดการสารสนเทศ และควรมีการพัฒนาครูด้านการทา
สื่อการสอนรูปแบบออนไลน์
2.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีผู้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความไวและเพียงพอต่อการใช้งานของ
ครูและบุ คลากรตลอดถึงการใช้งานในการเรียนการสอน จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและ
เหมาะสมกับจ านวนนั กเรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากร มี จ านวนคอมพิวเตอร์ที่เพีย งพอต่อ การใช้งาน โรงเรี ย น มีระบบ
สารสนเทศที่มีเสถียรภาพ และใช้เทคโนโลยีในการจะเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน
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2.4 ด้านการบริหารจัดการ มีผู้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 คือ ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในระบบการบริหารจัดการทุกฝ่าย จัดทาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดีพอสาหรับใช้ใน
การบริหารจัดการในโรงเรียน มีการจัดทาความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ จัดหาผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้ ใช้เทคโนโลยีในการบริ การจั ดการข้ อมูล ภายในโรงเรี ยนเพื่อสะดวกต่อ การนามาใช้เพื่อพั ฒนาต่อไป และนา
เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน ขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่
2. ควรมีการวิจัยที่เกี่ ยวข้องกั บ ปัจจัยในการบริห ารระบบสารสนเทศที่ส่ งผลต่อการบริห ารงานประกั น
คุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน มา
ใช้กับการบริหารงานด้านงานวิชาการ หรืองานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุด
ถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 36 ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจาคณะ
พลังงานและสิ่งแวดล้ อ ม มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์ประจาคณะวิทยาลั ยการศึก ษา
มหาวิทยาลั ย พะเยา และ นายกุ ศ ล มีปัญ ญา ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นบ้ านแซววิทยาคม ที่ไ ด้ ก รุ ณ าให้คาแนะนา
ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทาให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ผู้อานวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
จัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิ ด า
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสาเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่
ได้มีสว่ นสนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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