วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
Vol.1 No.3 October-December 2017
ISSN: 2586-8446
เจ้าของ
มหาวิทยาลัยราชธานี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการศึกษา
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว
การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการนํ า เสนอ แลกเปลี่ ย นความรู้ ความคิ ด เห็ น เชิ ง วิ ช าการ ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน
3. เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับด้ า นสังคมศาสตร์อย่ างต่อเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิ บั ติ ที่จ ะสามารถนําไปอ้า งอิ ง
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร่ กําหนดการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
ที่ปรึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชธานี
ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร
รองศาสตราจารย์ ดร.สําราญ มีแจ้ง

มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
อาจารย์ ดร.สุรางคนา มัณยานนท์
อาจารย์ ดร.วรรณกร ศรีรอด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ประสานงานและเผยแพร่
อาจารย์เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์
อาจารย์กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์
อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก
อาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล
ติดต่อกองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-319-900 ต่อ 110 โทรสาร 045-319-911 E-mail: jriss@rtu.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด เลขที่ 56 ถนนแก้วเสนา ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4532-4777-9 โทรสาร 0-4532-4788

บทบรรณาธิการ
ก่อนอื่นบรรณาธิการวารสารใคร่ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกเรื่องที่เลือกตีพิมพ์ใน
วารสารของมหาวิทยาลัย และพร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่านที่เลือกอ่าน
วารสารเล่ ม นี้ ซึ่ ง เป็ น รางวั ล สํ า คั ญ สํ า หรั บ คณะทํ า งานวารสารเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะทั้ ง สอง
ปรากฏการณ์แสดงให้เห็นว่าวารสารของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การทํา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกผลการวิจัยและสาระทางวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ของลูกหลาน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป
ข้อจํากัดและปัญหาในการได้บทความมาตีพิมพ์ในวารสารที่เกิดใหม่และยังไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลและการอ้างอิงทางวิชาการอย่างเป็นทางการนั้นเป็นปัญหาที่ท้าทายของคณะทํางาน
อย่างยิ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องดําเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้วารสารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการ
พิ จารณาให้อยู่ในฐานข้อมู ล ต่ อไป ทั้งด้ านการเลื อกบทความเพื่ อการตี พิม พ์ การกลั่นกรอง
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รูปเล่มในการตีพิมพ์ และกําหนดเวลาในการตีพิมพ์ของวารสาร
จากผลงานทั้งสองเล่มที่ผ่านมา คณะทํางานเชื่อว่าทั้งผู้ส่งผลงานวิจัยและบทความมา
ตีพิมพ์ และผู้อ่านผลงานในวารสารดังกล่าวจะได้เห็นมาตรฐานในการจัดทําวารสารแล้ว ดังนั้น
จึงใคร่ขอเรียนเชิญทางได้ส่งบทความใหม่ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ส่งบทความ หรือ
ผลงานวิจัย เพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับต่อไป หรือต่อๆ ไป ด้วย โดยคณะทํางานพร้อมจะรับ
บทความหรือผลงานวิจัยล่วงหน้า และพร้อมจะออกใบรับรองการตีพิมพ์ให้ได้ทันทีที่ผลการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองบทความของท่ า นได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ส ามารถตี พิ ม พ์ ใ นวารสารได้
คณะทํางานขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน อัศวภูมิ
บรรณาธิการ

สารบัญ
หน้า
บทความวิชาการ
ทบทวนนิยามการศึกษาและการเรียนรู้: จุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
สมาน อัศวภูมิ

1

บทความวิจัย
การใช้ประสบการณ์ตรงในสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก:
กรณีศึกษานักศึกษารายวิชาการบริหารสําหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชวนคิด มะเสนะ, สมาน อัศวภูมิ
8
สภาพ ปัญหา และแนวทางในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
อัญทลียา ยอดมั่น, อานันต์ ทาปทา, ชวนคิด มะเสนะ
22
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จินตาภา วามนตรี, ทองสุข วันแสน, สุรศักดิ์ หลาบมาลา, สมบัติ มหารศ

34

การศึกษาความต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
52
จิณห์วรา วันทา, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ปริทัศน์หนังสือ
“ทําไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง” โดย โยชิดะ ฮิซุโนะริ
สมาน อัศวภูมิ

68

Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

ทบทวนนิยามการศึกษาและการเรียนรู้:
จุดเริ่มต้นการแก้ปญ
ั หาคุณภาพการศึกษา
Redefining Education and Learning:
A Starting Point to Solve Education Quality
สมาน อัศวภูม1ิ
บทคัดย่อ
ไม่มีข้อสงสัยหากจะสรุปว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งอดีตและปัจจุบัน แต่ดูเหมือนจะมีความชัดเจนว่า การศึกษา
ไม่ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวนี้ อย่างน้อยก็คือกว่าที่เคยเป็น คําถามก็คือ “ทําไม” เพราะการศึกษา
เคยเป็นเครื่องมือที่ไว้ใจได้ในการเรียนรู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากว่าสามพันปี แต่ไม่เป็นอย่างนั้น
อีกต่อไปแล้ว ข้อสังเกตหนึ่งของผู้เขียนคือ นิยามการศึกษาและการเรียนรู้ไม่เป็นอย่างที่เรา
อยากได้ และไม่สามารถนําใช้ได้ดีในการแก้ปัญหาภายใต้ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือ ต้องคิดใหม่และทบทวนนิยามภาระ
งานของเราใหม่คือ นิยามการศึกษาและการเรียนรู้ บทความนี้ไม่ใช่คําตอบของปัญหาทั้งหมด
แต่เป็นการขอเรียกร้องให้เปิดมิติใหม่เกี่ยวกับการศึกษา ที่จะนําไปสู่การสร้างสังกัปการศึกษา
ใหม่ และนําใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนในการการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
คําสําคัญ: การศึกษา, การเรียนรู้, ทบทวนนิยามใหม่
Abstract
No doubt to say that education is a crucial tool for human resources
development in all countries throughout the world, both in the past and at the
present, but, obviously, it fails to function nowadays than used to be. The
question is “why”? Because education has been a new promised tool providing
learning for human species for the last three thousand years but ceases to do
its job properly. One of observations is that our definitions of education and
learning do not meet our needs and actions to cope with complex environment
and flexible situations. So, what we need now is to rethink and redefine our job:
education and learning. This article might not be all the answers, but a call for
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new perspectives on which education should be conceptualized and applied
to assist learners’ learning more effectively.
Keywords: Education, Learning, Redefining Terms
ความเป็นมาของเรื่อง
บ่อยครั้งที่เราพบว่านักวิชาการหรือนักการศึกษาที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการศึกษา
หรื อ การเรี ย นรู้ จะไม่ นิ ย ามคํ า ทั้ ง สองนี้ ทั้ ง ๆ ที่ เ ขี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเหล่ า นั้ น (Ornstein,
Levine, Gutek and Vocke 2011; Carter, Bishop and Lyman 2002; Glover and Law
2002; Lunenburg and Ornstein, 1991) ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้เขียนเหล่านั้นมีสมมติฐาน
ว่า ผู้ที่อ่านงานวิชาการโดยทั่วไปจะเข้าใจแนวคิดทั้งสองดีอยู่แล้ว แต่สําหรับผู้เขียนแล้วเห็นว่า
นิยามเป็นจุดเริ่มต้นในการทําความเข้าใจและการนําใช้แนวคิดเหล่านั้นสู่การปฏิบัติ แม้ว่าเรา
อาจจะไม่มีข้อสรุปตรงกันในนิยามเหล่านั้นก็ตาม แต่อย่างน้อยน่าจะมีจุดร่วมในการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม และเห็นเป้าหมายร่วมกันในการเดินทางสู่เป้าหมายดังกล่าว ผู้เขียนตั้งข้อสังเกต
ว่าความเข้าใจที่แตกต่างในสิ่งที่เราจะทําร่วมกันทํา เป็นจุดเริ่มต้นของการด้อยประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงาน และนําไปสู่ประสิทธิผลที่ลดลงของงานที่ทํานั้น และเชื่อว่าเป็นหนึ่งใน
ปัญหาหลักที่ทําให้คุณภาพการศึกษาของไทย และหลายประเทศทั่วโลกตกต่ํา จนกลายเป็น
จําเลยของสังคมอยู่ในปัจจุบันก็เป็นได้
บางท่ า นอาจจะถกเถี ย งว่ า ประเทศไทยเรากํ า หนดความหมายการศึ ก ษาไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างชัดเจนแล้ว ทําไมคุณภาพการศึกษาของ
ไทยจึงไม่ดีขึ้น ทั้งๆ ที่เราจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มาเกือบ
20 ปี คําถามก็คือเราเข้าใจความหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกันจริง
หรือไม่ และที่สําคัญกว่านั้นคือ “เราได้ทําตามความหมายของการศึกษาดังกล่าวและอื่นๆ ที่
กําหนดไว้หรือไม่ เพียงใด”
ผู้เขียนก็เคยเข้าใจความหมายของการศึกษาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
ดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปเหมือนกัน จนกระทั่งได้มีโอกาสได้ฟังคําอธิบายจากท่านศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าอรหันต์ที่มีส่วนร่วมในการนิยามความหมายการศึกษา
และยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวจึงเข้าใจ กล่าวคือพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา 2542) ได้บัญญัติความหมายการศึกษาไว้ว่า
“การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”
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อย่างไรก็ตาม “ถ้าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้” แล้วก็แปลว่า “การศึกษากับ
การเรียนรู้” เป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งจริงๆ ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น กล่าวคือ “การศึกษา กับ การ
เรียนรู้” ไม่น่าจะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่เป็นสองหน้าของเหรียญเดียวกัน หมายความว่าการศึกษา
เป็นกระบวนการที่นําไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน และคําว่า “การศึกษา หมายถึงกระบวนการ
เรียนรู้” ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น อันที่จริงหมายความว่า
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทําให้บุคคลได้เรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยกระบวนการและวิธีการต่างๆ ที่กล่าวถึงไว้เป็นเบื้องต้นในนิยามดังกล่าว ซึ่งก็ไม่
แตกต่างไปจากที่ผู้เขียนเคยตั้งข้อสังเกตไว้ หลังจากได้ฟังคําอธิบายก็สิ้นสงสัยและทําให้เข้าใจ
สาระอื่นๆ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนไม่ทราบว่าคนอื่นเคยอ่านความหมายของการศึกษาดังกล่าวอย่างจริงจังแค่
ไหน เคยสงสั ยหรื อไม่ และได้นํา ใช้บทบั ญ ญั ติการศึ กษาแห่งชาติตามที่ กํา หนดไว้ห รื อ ไม่
เพียงใด ผู้เขียนเห็นแต่การกําหนดนโยบายและแนวคิดใหม่ๆ ออกมาใช้ และก็เลิกกันไป ที่
สําคัญคือ เรามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารการศึกษาระดับสูงบ่อยจนไม่มีความต่อเนื่องของการ
บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่กําหนดไว้เท่าที่ควร ขณะเดียวกันก็มีการ
แก้ไข และกําลังจะแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกันต่อไป โดยไม่มีการวิเคราะห์กัน
จริงจังว่าปัญหาอยู่ที่พระราชบัญญัติการศึกษา หรือการนําใช้พระราชบัญญัติการศึกษา จริง
อยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เพื่อทําให้การศึกษาไทยดีขึ้น แต่คําถามคือ เราได้ทบทวน
เรื่องเหล่านี้กันอย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะความหมายของคําว่า “การศึกษา กับ
การเรียนรู้” ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบดูว่าเรามีความเข้าใจเรื่องนี้กัน
มากน้อยเพียงใด ดังจะได้กล่าวถึงกันต่อไป
ทบทวนนิยามการศึกษาและการเรียนรู้
ที่ผู้เขียนชี้ชวนให้มีการทบทวนนิยามของคําว่า “การศึกษาและการเรียนรู้” ใหม่นั้น
มิได้หมายความว่าถ้าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกันใหม่ต้องแก้ไขนิยาม
การศึกษาใหม่ แต่อยากให้มีการทบทวนว่าเราเข้าใจสองคํานี้จริงๆ หรือไม่เพียงใด และก็ไม่ได้
หมายความว่าผู้เขียนจะทบทวนนิยามของสองคํานี้จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องใหม่ที่มี หรือ
สืบค้นได้ แต่จะชี้ชวนให้พิจารณาพัฒนาการของนิยามทั้งสองคํา ดังนี้
ในปี 1954 Carter V. Good (Good, 1954) ได้รวบรวมศัพท์ทางการศึกษาไว้เป็น
หมวดหมู่และนิยามคําว่า การศึกษา ไว้ 3 ลักษณะ คือ (1) การศึกษาเป็นการผสมผสานของ
กระบวนการต่างๆ ซึ่งบุคคลใช้ในการพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ตาม
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม (2) การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งเกิดจากอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเลือกสรรและกําหนดขึ้น เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางสังคม และ
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ศักยภาพของแต่ ล ะบุ ค คลให้ถึ งขี ดสูงสุ ด เท่าที่ จ ะทํ า ได้ และ (3) การศึ กษารายวิ ชา หรือ
สาขาวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
และในปี 2010 Bartlett และ Burton (2010) กล่าวถึง นิยามการศึกษา ไว้ว่าเป็นคํา
ที่นิยามได้หลายมิติ ตามกลุ่มผู้นิยาม แต่โดยทั่วไปแล้ว จะหมายถึงกระบวนการได้มาซึ่งความรู้
และทั กษะของบุ ค คล และผลที่ได้รั บการกระบวนการดั งกล่าวหลังจากกระบวนการทาง
การศึกษาสิ้นสุดลง
ส่วนการเรียนรู้นั้น นักการศึกษารุ่นลายครามคือ Hilgard และ Bower (1975) นิยาม
การเรียนรู้ไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ซ้ําๆ ในสถานการณ์นั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความคุ้นชิน
หรือวัยวุฒิ หรือเกิดขึ้นระยะสั้นอันเนื่องมาจากสภาวะทางร่างกาย เช่น ความเมื่อยล้า เป็นต้น
และนักการศึกษาร่วมสมัยท่านหนึ่งคือ Schuck (2008) ได้นิยามคําว่า “การเรียนรู้”
ไว้ ว่ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ค่ อ นข้ า งถาวร หรื อ สมรรถนะที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกฝน หรือประสบการณ์ในลักษณะต่างๆ
ผู้เขียนนิยามการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล ในการปฏิสัมพันธ์
และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญโดยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ การวิเคราะห์
และการตัดสินใจของตนเองอันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรของ
บุคคลดังกล่าว ในด้านความรู้ ทักษะ และ/หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตนเองและสังคม
ส่วนการศึกษานั้นผู้เขียนนิยามว่าเป็นกระบวนการที่อํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของ
บุคคล ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และ/หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตน
และ/หรือของสังคม
ผู้เขียนนําเสนอความหมายของ การศึกษาและการเรียนรู้ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
มิได้เป็นตัวแทนนิยามของ การศึกษาหรือการเรียนรู้ ที่ดีที่สุด แต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราอาจจะ
นิยามทั้งสองได้หลายแบบ ที่สําคัญคือ ผู้ที่จะนํานิยามและสังกัป (Concept) นั้นไปใช้ ต้อง
เข้าใจนิยามดังกล่าวอย่างกระจ่างชัด และเห็นแนวทางในการนํานิยามนั้นไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลจึงจะเกิดประโยชน์ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
ความเข้าใจและการนําใช้นยิ ามการศึกษาของผูเ้ ขียน
จากนิยามการศึกษาของผู้เขียน ที่กล่าวว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการที่อํานวยความ
สะดวกต่ อ การเรี ย นรู้ ข องบุ ค คลซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงความรู้ ทั ก ษะ และ/หรื อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตน และ/หรือของสังคม” ดังที่นําเสนอไปข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า
“การศึกษา” ไม่ใช่การเรียนรู้ แต่เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียน
ประสงค์อยากเรียนรู้ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้จัดการศึกษาประสงค์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในกรณีที่เป็นการศึกษาในระบบ (โรงเรียน) หรือการศึกษานอกระบบ (โรงเรียน)
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ในการเรียนรู้โดยรูปแบบการศึกษาที่เรียกว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” นั้น ผู้เรียน
อาจจะเป็นผู้จัดกระบวนการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยตนเอง หรือจะอาศัย
กระบวนการศึกษาที่ผู้อื่นจัดให้ก็ได้ ทั้งที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ ส่วน
การศึ ก ษาในระบบและการศึ ก ษานอกระบบนั้ น มี ห น่ ว ยงานและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด
การศึกษาเป็นผู้จัดกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นหรือไม่
อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากรูปแบบ
การศึกษาแบบไหน “กระบวนการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน” นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียน (ในกรณีที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย) หรือผู้รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา (ในกรณีที่เป็นการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ) ต้องเลือกกระบวน
การทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน
กล่าวโดยสรุปก็คือ กระบวนการทางการศึกษาต้องอํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ข อง
ผู้เรียน
ส่วนที่สองของนิยามการศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ซึ่งโดยทั่วไป ก็เป็นการ
เรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในฐานะผู้เรียนรู้ ผู้เรียนต้องเป็นต้นตอ
แห่งการเรียนรู้ทั้งมวล ในรูปแบบการศึ กษาตามอั ธยาศัย ผู้ เรียนจะเป็นทั้ งผู้กําหนดสิ่งที่
ต้องการในการเรียนรู้ กระบวนการศึกษาที่จะเรียนรู้ และวิธีการในการเรียนรู้ ส่วนการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบนั้น ผู้จัดเป็นผู้กําหนดสิ่งที่ควรเรียนรู้ และกระบวนการ
ศึกษา ที่จะอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ แต่สิ่งที่จะเรียนรู้จริง ๆ นั้น ผู้เรียนต้องเป็นผู้
กําหนดเอง กล่าวคือ ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจที่จะเรียนเป็นพื้นฐาน จึงจะทําให้เกิดการเรียนรู้ นี่
คื อ ปฐมเหตุ ข องปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น นั ก การศึ ก ษา นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ผู้บริหารการศึกษาระบบสูง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อาจจะกําหนดสิ่งที่ผู้เรียนควร
เรียนรู้ เลือกกระบวนการทางการศึกษาที่เชื่อว่าจะอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ แต่ไม่
ทราบว่ าผู้เรี ยนต้องการเรี ย นรู้ต ามที่ กํ าหนดไว้ หรื อ ไม่ และกระบวนการทางการศึ ก ษาที่
เลื อ กใช้ สามารถอํ า นวยความสะดวกและจู ง ใจผู้ เ รี ย นในการเรี ย นรู้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ นี่ คื อ สิ่ ง ที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาต้องพิจารณาและออกแบบ ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับต้อง
สร้างความเข้ า ใจกั บผู้ เกี่ ย วข้ อง โดยเฉพาะครูผู้ส อนซึ่ ง เป็ นทั พหน้ าในสร้ า งคุ ณ ภาพและ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษา
ความเข้าใจและการนําใช้นยิ ามการเรียนรู้ของผูเ้ ขียน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของนิยามการเรียนรู้ แต่
การเรียนรู้จริง ๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยตัวผู้เรียน และเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้เรียนเอง แต่ปรากฏการณ์ที่เห็นโดยทั่วไป พบว่าผู้เป็นห่วงเป็นใย กลับเป็นบุคคลอื่น เป็นต้น
ว่า พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ไปจนถึงครู ผู้บริหาร และนักวิชาการ ด้วยหลักคิดที่ว่า “ไม่มีใครเรียนรู้
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แทนกันได้” (สมาน อัศวภูมิ, 2539) เราคงต้องทบทวนและนิยามการเรียนรู้กันใหม่ดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึ่งผู้เขียนได้เสนอนิยามการเรียนรู้ไว้ว่า “การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในบุคคล ในการปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญโดยการเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจของตนเอง อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรของบุคคลดังกล่าว ในด้านความรู้ ทักษะ และ/หรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของตนเองและสังคม”
โดยนิยามการเรียนรู้ใหม่นี้ ผู้เรียนเป็นต้นตอการเรียนรู้ทั้งมวล กล่าวคือถ้าผู้เรียนไม่
เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ ไม่มีแรงจูงใจที่จะทํากิจกรรมใด ๆ ที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ของ
ตน และสุดท้ายคือ ไม่ใส่ใจใดๆ ด้วยซ้ําว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรหรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรา
จะไปคาดหวังอะไรกับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจุดเริ่มต้นของคุณภาพการศึกษาก็คือความ
เข้าใจและใส่ใจของผู้เรียน นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงมีหน้าที่สร้าง
ความเข้าใจและแรงจูงใจนี้ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนให้จงได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ต้องหา
หนทางให้ได้ ถ้าเรายังเห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญของความอยู่รอดของมนุษยชาติ
และพวกเราจํานวนหนึ่ง ยังยึดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากันอยู่
ที่กล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องง่าย” ก็เพราะความเข้าใจไม่อาจจะทําให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ด้วยการบอกหรือสอน ทั้งนี้เพราะการบอกหรือสอนเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูล แต่
การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะที่ต้องเรียนรู้ใน
การแก้ปัญหาน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผู้เรียนได้เข้าใจและจําเป็นในการเรียนรู้มากขึ้น
ขณะเดียวกันถ้าครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วม
และเห็นคุณค่าของกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ก็เชื่อว่าผู้เรียนน่าจะมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต อยู่ แ ล้ ว โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ที่ เ รี ย กว่ า คน แต่ ทํ า ไมการเรี ย นรู้ ใ นปั จ จุ บั น กลั บ
กลายเป็นปัญหาด้วยตัวมันเอง การเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าสนุกตื่นเต้นและมีความสุข แต่ใน
ความเป็นจริงกลับพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นทุกข์กับการเรียน และผู้สอนส่วนใหญ่เป็น
ทุกข์กับการสอน สถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีอะไรที่ไม่เป็นปกติแน่นอน ดังนั้นเราต้องทบทวนสิ่ง
ที่ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และกระบวนการศึกษาที่จะอํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนกันใหม่
ประเด็นสุดท้ายคือ “ความลงตัวระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของสังคม” ซึ่งได้
จากการเรียนรู้ของบุคคล เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันใหม่ว่าจะแค่ไหนและอย่างไร จริงๆ แล้ว
ผู้เรียนรู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเรียนรู้อยู่แล้ว และสังคมก็จะได้ประโยชน์ทางอ้อม
จากการเรียนรู้ของบุคคลในสังคมเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ผลประโยชน์ลงตัว
ยิ่งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ของบุคคลกับผลประโยชน์ของสังคมที่พึงได้รับจากการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนในสังคมนั้น สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนควรได้เรียนนั้น ต้องเป็นสิ่งที่มีความหมาย
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และเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ขณะเดียวกันคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลและของสังคม
ต้ อ งยึ ด โยงและผนวกรวมความเป็ น สั ง คมให้ ไ ด้ โดยใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ เ รี ย นรู้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ ดํารงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในฐานะที่ทุกคนคือส่วนหนึ่งของสังคม และ
สังคมก็เป็นอยู่เพื่อการอยู่ร่วมกันของสมาชิกของสังคมทุกคน
บทสรุปและความเห็นท้ายเรื่อง
การเรี ย นรู้ แ ละการศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ม าหลาย
ศตวรรษ มีพัฒนาการทั้งนิยามและแนวคิดทั้งสองเรื่องมาหลายตระกูลความคิด ดังจะเห็นได้
จากความแตกต่างในนิยามและแนวคิด แต่นั่นยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของปัญหาคุณภาพการศึกษา
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาอยู่ที่ความซับซ้อนและความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจนการปรับตัวด้านการศึกษาและการเรียนรู้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่โลก
กําลังเผชิญอยู่ ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอให้มีการทบทวนนิยามการศึกษาและการเรียนรู้กันใหม่
พร้อมเสนอนิยามตามความเห็นของตนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้กับ
การศึกษาแม้จะเกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การศึกษาเป็นกระบวนการเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ของบุคคล และการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ที่
ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีกระบวนการทางการศึกษาเป็นตัวช่วยนั่นเอง
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การใช้ประสบการณ์ตรงในสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก: กรณีศึกษานักศึกษารายวิชาการบริหารสําหรับครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
Using Direct Experiences to Foster Understanding External Quality
Assessment: A Case Study of Students Attending A Course of
Administration for Teachers in Semester One of 2556 B.E.
ชวนคิด มะเสนะ1 สมาน อัศวภูม2ิ
Chuankid Masena1, Saman Asawapoom2
บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลประสบการณ์และสาระการเรียนรู้
ของบทเรียนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 เพื่อประเมินความเข้าใจ
ของนักศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสบการณ์ตรงในการศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1)
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกก่อนศึกษาภาษาสนาม 2) นักศึกษา
เก็บข้อมูลภาคสนาม 3) สะท้อนประสบการณ์ภาคสนามและความพึงพอใจต่อประสบการณ์
และการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ที่เรียนวิชาการบริหารสําหรับครู จํานวน 43 คน และผู้ให้ข้อมูลสําคัญจาก
สถานศึ ก ษาภาคสนาม จํ า นวน 13 คน รวมทั้ ง สิ้ น 56 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบ 3 แบบประเมินความเข้าใจเกี่ยวการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสบการณ์ภาคสนาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่
ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยเป็นดังนี้
1. จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่านักศึกษาได้ประสบการณ์และการเรียนรู้เชิงลึก
ในการเตรียมการรับการประเมินภายนอก รอบ 3 และเข้าใจสาระสําคัญของการประเมิน
1

อาจารย์, ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, A Lecturer, Ed.D., Ubon Ratchathani Rajabhat
University
2
รองศาสตราจารย์, ดร., คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี, Associate Professor, Ph.D.,
Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University (ขณะทํ า วิ จั ย ) และปั จ จุ บั น เป็ น
ข้าราชการบํานาญ, A retired government servant service
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คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 โดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้การประเมิน 12 ตัวบ่งชี้ ด้านผู้เรียน 5
ตัวบ่ งชี้ ด้านการดําเนินงานของครู 1 ตัวบ่งชี้ และที่เหลืออี ก 6 ตัวบ่ งชี้ เป็นการประเมิน
คุ ณ ภาพในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ส่ ว นการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอก รอบ 3 นั้น สถานศึกษาแต่งตั้งหัวหน้าคณะทํางานเป็นรายตัวบ่งชี้ และมี
คณะทํ า งานเพื่ อ วิ เ คราะห์ กํ า หนดกรอบ และเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการรายงานแต่ ล ะ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ครบทุกมาตรฐาน
2. ผลการศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่านักศึกษาร้อยละ 80 ประเมินตนเองว่า
เข้าใจเนื้อหาทุกเรื่อง ตามเกณฑ์ คือ สเกล 8 จาก 10 แต่เรื่องที่นักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจ คือ
การเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 5
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 พบว่า นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์
และการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ มีความพึงพอใจระดับมาก
คําสําคัญ : การประเมินภายนอก, ประสบการณ์ตรง, สร้างเสริม
Abstract
This classroom research aimed to summarize experiences and concepts
on External Quality Assessment Round 3, 2) to evaluate students’understanding,
and 3) to study students’satisfaction to direct experiences on learning activities.
The study was carried out in 3 steps as follows: (1) Providing students with basic
understanding on External Quality Assessment Round 3; ( 2) Providing
students’opportunities of field experiences; and (3) Exchanging field experiences
and evaluating the results. Target groups of study included 56 subjects, which
were 43 students of Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University,
and 13 informants from the school used as a case study. The data were
analyzed by means of frequency, percentage, and content analysis.
The findings were as follows:
1. From exchanging field learning it revealed that students gained more
experiences and the concept of external evaluation of education round 3
consisted of 12 indicators, 5 indicators for students’ quality evaluation, one for
teachers’ quality evaluation, the rest of 6 indicators were for administration
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quality evaluation. To prepare themselves for External Quality Assessment
Round 3, head teams were appointed, and team members were recruited.
2. The study of students’ understanding of external evaluation of
education round 3 for Basic Education Level revealed that 80 percent of
students gained understanding of the subject according to the criteria that was
8 scales out of 10. The subjects that students understood lower than others
were the preparation for the external evaluation round 3; and the evaluation of
indicator 5, achievement evaluation.
3. The study of students’ satisfaction towards their experience and
learning on external evaluation of education round 3 for Basic Education Level
revealed that all students were satisfied according to the criteria, which were
rated as higher or highest levels.
Keywords: External Quality Assessment, Direct Experience, Foster
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การจัด โอกาสและกํา หนดกิจ กรรมให้ผู้เ รีย นในรายวิช าการบริห ารสํา หรับ ครู
ได้รับ ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้สอนและคณะได้
จัดให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ได้ปฏิบัติกันเกือบทุกรุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดด้านเวลาและ
ความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมของสถานศึกษาในช่วงเวลาที่ผู้สอนได้รับมอบหมายให้สอน
วิชานี้ สําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่เรียนวิชาการบริหาร
สําหรับครูในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นั้น กําลังอยู่ในระหว่างการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบ 3 และหลายโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี กําลังเตรียมการรับการ
ประเมิน รอบ 3 คณะผู้สอนและนักศึกษาที่กําลังศึกษาในรายวิชานี้ในช่วงเวลานั้น จึงเห็นว่า
เป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประสบการณ์ตรง ในการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการเตรียมการ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งใน
การเรียนการสอนรายวิชานี้อยู่แล้ว และก่อนออกภาคสนามครั้งนี้ นักศึกษาได้ทํารายงานและ
รับฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อน จึงออกภาคสนามเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะทําให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาสาระและพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้น
สําหรับสภาพและปัญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการ
เตรียมพร้อมในการรับ การประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทั่ว ไปก็เ ป็น ภาระงานที่สร้างปัญหากับสถานศึกษาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน (รายงานศูนย์
เครื อ ข่ า ยสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (สมศ.)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2553) ขณะเดียวกันสถานศึกษาก็จะรู้สึกว่าตนเองต้องทํางาน
หนักหลายเท่า ทั้งการบริหารงานปกติ การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งต้องดําเนินการตามขั้นตอน
และมาตรฐานการศึกษาอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างไปจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่ง
เป็นการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่ สมศ. กําหนดขึ้น (สมาน อัศว
ภูมิ, 2555) ซึ่งนักศึกษาควรทําความเข้าใจ ศึกษาเพิ่มเติมระหว่างการศึกษาภาคสนามและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากกลับจากการศึกษาภาคสนามต่อไป
ประเด็ นในการวิ จั ยในชั้ นเรี ยนครั้ งนี้ คื อ ประสบการณ์ เรี ยนรู้ ภาคสนามจะช่ วยให้
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้นหรือไม่ และมีความพึงพอใจ
กับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคสนามหรือไม่ ให้นักศึกษาทํากิจกรรมเสริมอะไรจึงจะช่วยให้เขา
ได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึก ษามากขึ้น โดยเฉพาะการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายนอก กอปรกับ
คณะครุศ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายให้คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ
ได้ทําการวิจัยในชั้นเรียนโดยการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้สอนและได้ทํา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โ ดยตรงกับ ผู้เ รีย นอยู่แ ล้ว จึง สนใจที่ศึก ษาการบูร ณาการ
ประสบการณ์ใ นการเป็น คณะกรรมการสถานศึก ษาและการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา
ภายนอก ในการออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อประมวลสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากประสบการณ์ในการเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดําเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จํานวน 56 คน ประกอบด้วยนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เรียนวิชาการบริหารสําหรับครู ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 43 คน และผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 13 คน ประกอบด้วยฝ่าย
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ผู้บริหาร 3 คน ผู้แทนคณะทํางานที่ผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่ใ ช้ เป็ น
กรณีศึกษา จํานวน 10 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความ
เข้าใจบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ ส่วนที่เป็น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3
ก่อนมีการศึกษาภาคสนาม และส่วนที่ 2 เป็นแผนและกิจกรรมในการศึกษาภาคสนามของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3
2. แบบประเมินความเข้าใจบทเรียน
แบบประเมินความเข้าใจบทเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบประเมินตนเอง
ของนักศึกษาว่าตนเองมีความเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบ 3 มากน้อยเพียงใด จํานวน 20 ข้อ เป็นแบบประเมินค่า 10 ระดับ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นแบบ
ประเมินตนเองของนักศึกษาว่ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาภาคสนามประกอบการ
เรียนรู้ในรายวิชาการบริหารสําหรับครูครั้งนี้หรือไม่เพียงใด และพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้เรื่องนี้
หรือไม่เพียงใด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดพื้ นฐานที่สําคัญในการวิ จัยครั้งนี้ ประกอบด้วย การบริ หารการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา พัฒนามาจากฐานคิดของการบริหารธุรกิจและการบริหารรัฐกิจ
อย่ า งไรก็ ต ามนั ก วิ ช าการทางการบริ ห ารการศึ ก ษา กล่ า วถึ ง เอาไว้ เ ป็ น การเฉพาะมี ดั ง นี้
Knezevich (1962 : 12-13) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการ
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เกี่ยวกับการเสริมสร้างและคงไว้ การกระตุ้นยั่วยุ และการรวมพลังต่างๆ ในองค์การทาง
การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ Campbell, Corbally, และ Nystrand
(1983 : 1-2) กล่าวถึงการบริหารการศึกษาว่า หมายถึงการจัดการ (Management) ของ
สถาบั น ต่ า งๆ ซึ่ ง ออกแบบไว้ เ พื่ อ อํ า นวยการให้ เ กิ ด การสอน (Teaching) และการเรี ย น
(Learning) และสถาบันเหล่านี้ ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ มณฑลการศึกษา โรงเรียนเอกชน
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชน และอื่ นๆ และนั กวิ ชาการทั้ งสามท่ านได้ อธิ บายต่ อไปว่ า
จุดประสงค์สําคัญของการบริหารคือ การอํานวยการให้มีการจัดการเรียนการสอน หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ การบริหารทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน แต่ไม่ใช่
ดําเนินการเอง
โดยสรุปแล้วการบริหารเป็นกระบวนการและกิจกรรมที่สามารถใช้ในการบริหารงาน
ในทุกระบบองค์การ ข้อแตกต่างคือหน่วยงานหรือองค์การที่จะบริหารนั้นมีภารกิจหลักอะไร
เช่น การบริหารการศึกษา ภารกิจหลักก็คือ การจัดการศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือการจัดการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจึง
มี ห น้ า ที่ ห ลั ก คื อ การจั ด ให้ มี ก ระบวนการและกิ จ กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ตามจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในการบริหารงานที่
ผู้บริหารรับผิดชอบนั้น ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นําในการระดมและใช้ทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวง
ในการดําเนินงานตามภารกิจ ขององค์ ก าร ให้เป็ นไปอย่างมีประสิท ธิ ภ าพและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
การบริหารสถาบันการศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาของรัฐ เป็นหน่วยงานราชการเพื่อทําหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชนของประเทศ องค์การทางการศึกษาจัดเป็นองค์การบริการประเภทหนึ่ง และ เมื่อ
กล่าวถึงองค์การในการให้บริการ คนทั่วไปมักจะนึกถึงสองสิ่ง คือ การจัดการให้โดยไม่คิดมูลค่า
หรือ ฟรี และยิ่งเป็นองค์การบริการที่เป็นหน่วยงานรัฐแล้วมักจะมีภาพลักษณ์พ่วงท้ายด้วย
ว่าการดําเนินงานที่ไม่ค่อยจะมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนและเป็นผลเสียต่อกิจการบ้านเมืองไม่น้อย ความเข้าใจคลาดเคลื่อนประการแรก
คือ เข้าใจว่าองค์การให้บริการทั้งหลาย ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายเงิน หรือจ่ายเงินน้อย เช่น
หน่วยราชการทั้งหลาย สถานศึกษาของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ความจริงแล้วผู้ใช้บริการทุก
คน ในฐานะประชากรของประเทศจ่ายค่าบริการทางอ้อมโดยการจ่ายเป็นภาษีและได้นําเงิน
เหล่านั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการบริการต่างๆ ซึ่งรัฐจัดสรรเป็นงบประมาณในการ
ลงทุ น และการดํ า เนิ น การ เช่ น ค่ า สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนต่ า งๆ ค่ า
สาธารณูปโภคและอื่นๆ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่ใช่เจ้านายของผู้มาใช้บริการ

13

14 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนประการที่สอง คือ คนส่วนใหญ่ รวมทั้งข้าราชการทั้งหลาย
เห็นว่างานบริการของรัฐต้องมีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ ไม่ต้องแข่งขันคนอื่น ซึ่งแปลว่า
ไม่ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพก็ได้
ความเข้าในคลาดเคลื่อนที่สามคือ หน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงสูง ไม่มีวันล่มสลาย
หรือเจ๊ง เพราะทุกปีรัฐจะจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการอยู่แล้ว แต่อาจจะลืมคิดต่อไปว่า
การที่หน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การทางการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพและด้อยประสิทธิภาพนั้น
จะส่ งผลสําคัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริ การและประชาชนโดยรวมต่อไป ยิ่ งถ้ าเป็น
องค์การทางการศึกษาแล้ว จะส่งผลต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อ
เรื่องอื่น ๆ ตามมาอีกมาก
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทั้งสามประการนี้ ทํา ให้ก ารบริห ารบ้า นเมือ งของเรามี
ปัญ หาอยู่ใ นปัจ จุบัน เพราะความจริง แล้ว หน่ว ยงานของรัฐ ยิ ่ง จํ า เป็น ต้องมีคุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพราะหน่วยงานของรัฐเป็นกลไกที่จะให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่
บุคคลและหน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ ให้ได้รับ
ความสะดวก ปลอดโปร่งและมีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ กรณีหน่วยงานทาง
การศึกษาซึ่งอยู่ ในสภาพใกล้ เคียงกั น แต่ที่ เข้าใจผิดกันอยู่ใ นปัจจุบันว่าตัวเองเป็นผู้ ผ ลิ ต
กําลังคนที่สําคัญของประเทศ จริงๆ แล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะสถาบันของรัฐมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
เอกชนเท่านั้นเอง จึงดึงดูดและได้คนที่มีไอคิวสูงมากกว่าเอกชนหน่อยเข้าไปเรียน แต่เมื่อเข้า
ไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะสามารถจะพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ก็ยังเป็นที่สงสัย
กัน อยู ่ โดยเฉพาะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานของประเทศอื่ น แต่ แ น่ น อนเมื่ อ สํ า เร็ จ
การศึกษาออกมาแล้ว ก็ย่อมมีคนเก่งกว่าคนอื่น พอที่จะให้หน่วยงานต่างๆ เลือกไปทํางานได้
อยู่ดี แต่อาจจะได้เพียงแค่คนสูงที่สุดในหมู่คนแคระไปทํางานเท่านั้น ดังนั้น หากเราต้องการ
ผลิตผลทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เราต้องมีการบริหารที่มุ่งคุณภาพ เพราะคุณภาพคือหัวใจ
สําคัญในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ดังข้อสรุปในหนังสือขายดีของ Peters และ Waterman
(1982) ดั้นด้นหาความเป็นเลิศในบริษัทชั้นนําของอเมริกา ซึ่งพบว่าที่บริษัทอเมริกันสู้บริษัท
ของญี่ปุ่นไม่ได้ เนื่องมากจาก “คุณภาพ” ข้อเท็จจริงก็คือคนที่นําบริษัทญี่ปุ่นสู่คุณภาพคือ
Deming และ Juran กล่ า วถึ ง ใน Arcaro (1995) งานวิ จั ย ของนั ก วิ ช าการทั้ ง สองเน้ น
กระบวนการคุณภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินงานขององค์การ ผู้วิจัยเชื่อว่าคุณภาพ
ยังจะเป็นกฎแห่งความอยู่รอดของการบริหารงานในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดต่อไป ดังนั้นการที่
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 (ราชกิจจานุเบกษา,
2542) ได้กําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการบริหารการศึกษา
ของไทยนั้น นับว่าเป็นแนวคิดและหลักการที่สอดคล้องกับยุคสมัยอย่างยิ่ง แม้จะมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติหลายประการอยู่ก็ตาม
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แนวการบริ ห ารการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด 5 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในระยะต่อมาอีกสองฉบับ
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะกระจายอํานาจการบริหารไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการกระจายอํานาจการบริหารงานทั้งสี่งาน คือ งานวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุ คคล และการบริ หารงานทั่ วไป เพราะการบริ หารงานวิ ชาการนั้ น สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดภาระงานไว้ 17 รายการ (สมาน อัศวภูมิ, 2554)
เพื่อเป็นแนวในการดําเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ (1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นในการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (2) การวางแผนงานด้านวิชาการ (3) การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (5) การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน (6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (7)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(9) การนิเทศการศึกษา (10) การแนะแนว (11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา (12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (13) การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (14) การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา (15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (16)
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการศึกษา และ (17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ได้กล่าวมาแล้วว่าคุณภาพเป็นยอดปรารถนาของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้
ให้บริการ และลูกค้า แต่ปัญหาสําคัญก็คือ คุณภาพที่ว่านั้นคืออะไร คุณภาพของคุณกับของ
ผู้วิจัย เหมือนกันหรือไม่ คุณภาพของผู้ให้และผู้ใช้บริการเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นคนละเรื่อง
เดียวกัน ดังนั้นจุดเริ่มต้นสําคัญของคุณภาพจึงอยู่ที่นิยามคุณภาพ ซึ่งจะใช้นิยามไหนอย่างไร
ให้ตกลงกันไว้ก่อน หาไม่แล้วจะถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุด
ความหมายคุณภาพ
แม้ว่าคุณภาพเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนส่วนใหญ่ แต่หาคํานิยามที่ตรงใจหรือถูกใจ
ทุกคนนั้นเป็นเรื่องยาก นักวิชาการหลายคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับคุณภาพ แต่ไม่นิยามคุณภาพ
ของตนเอง และที่ให้นิยามไว้ก็ไม่ค่อยตรงกัน Foster (2004 5-6) อธิบายเกี่ยวกับคุณภาพว่า
ขึ้นอยู่กับฐานคุณภาพที่เรากําหนด เช่น ถ้านิยามคุณภาพตามผลผลิต คุณภาพก็จะหมายถึง
ส่วนประกอบและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต แต่ถ้านิยามคุณภาพเชิงคุณค่า คุณภาพก็
จะหมายถึงความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กับคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น และ Foster แบ่ง
ฐานคิดในการนิยามคุณภาพไว้ห้าฐาน คือ คุณภาพตามมุ่งหวัง (Transcendent) คุณภาพตาม
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ผ ล ผ ลิ ต ( Product- based) คุ ณ ภ า พ ต า ม ผู้ ใ ช้ ( User- based) คุ ณภาพตามผู้ ผ ลิ ต
(Manufacturing-based) และคุณภาพเชิงคุณลักษณะ (Value-based)
Kaufman และ Zahn (1993) ชี้ว่าคุณภาพอยู่ที่ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
ลูกค้า คนตัดสินใจซื้อรถยี่ห้อไหนขึ้นอยู่กับการที่เขาเห็นว่ารถยี่ห้อนั้นมีคุณภาพและคุ้มค่าใน
การจ่ายเงิน ดังนั้นในองค์การคุณภาพ ผู้บริหารองค์การและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สร้างสรรค์
สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ นักวิชาการทั้งสองท่านกล่าว
ต่อไปว่ า คุณภาพในองค์ การทางการศึ กษาจะเกี่ยวข้องกั บการทําให้องค์การเสมือนหนึ่ง
สิ่งมีชีวิต มีพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลง และผลผลิตที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะ
เป็นตัวผู้เรียนเอง ครู และผู้บริหาร คุณภาพเป็นความรักและความในใจในความเป็นเลิศก็ตาม
แม้ว่าจะมีผู้นิยามคุณภาพไว้ แตกต่างกัน ปัญหาคื อนักวิชาการ ครู อาจารย์ หรือผู้ บริหาร
จํานวนหนึ่งไม่ค่อยสบายใจกับการใช้คําว่าลูกค้าเท่าไรนัก (Stone, 2006) จึงเรียกลูกค้าว่าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
Sallis (1997) อธิ บ ายว่ า คุ ณ ภาพ หรื อ quality มาจากภาษาละติ น ว่ า “quails”
หมายความว่า “ประเภทหรือชนิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” ในการนําคํานี้มาอธิบายคุณภาพสินค้า
หรือบริการ เป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่น้อย เพราะคําว่าคุณภาพ เป็นแนวคิดที่ไม่นิ่งและเลื่อนไหล
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจคุณภาพโดยไม่ทราบฐานคิดที่กําหนดคุณภาพนั้น ๆ และก็
เป็ นเรื่องยากที่จะออกแบบการบริหารให้ ได้ คุณภาพ ถ้าเราไม่สามารถระบุคุ ณภาพที่เรา
ต้องการได้ Sallis แบ่งคุณภาพออกเป็นสองลักษณะคือ คุณภาพแบบสัมบูรณ์ (Quality as
an absolute) กับคุณภาพเชิงสัมพันธ์ (Quality as an relative notion) ซึ่งเป็นฐานคิดที่
ผู้วิจัยนํามาสรุปว่า คุณภาพโดยทั่วไปแล้วมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆ คือ คุณภาพเชิงสัมบูรณ์
(Absolute quality) กั บ คุ ณ ภาพเชิ ง สั ม พั ท ธ์ (Relative quality) (สมาน อั ศ วภู มิ , 2551)
ดังนี้
คุณภาพเชิงสัมบูรณ์
คุณภาพเชิงสัมบูรณ์ หมายถึง คุณภาพเชิงสรุปและคุณค่าเฉพาะบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล ซึ่งอาจจะได้ข้อสรุปจากชื่อเสียง ประวัติและผลงาน ตลอดจนการอ้างอิงจากบุคคลอื่น
ในสังคม เช่น รถยนต์บางยี่ห้อ หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงบางแห่ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เหล่านั้นจะมีคุณภาพแท้จริงอย่างไรไม่ทราบ แต่เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นได้รับการ
เชื่อถือและยอมรับของคนในสังคมว่า “ดี” คนก็จะเชื่อถือ ยอมรับ และเชื่อว่าผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเหล่านั้นมีคุณภาพไปด้วย
การที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดจะได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพเชิงสัมบูรณ์ โดยไม่ต้อง
ตรวจสอบหรือพิสูจน์มากนักนี้ ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หรือ โชคช่วย แต่น่าจะเป็นผลมาจาก
ความใส่ใจ ทุ่มเท และมีพัฒนาการยาวนาน มีประวัติและผลงานปรากฏจนเป็นที่เชื่อถือของ
คนโดยทั่วไป เพียงแต่ผู้ผลิตหรือให้บริการคุณภาพเหล่านั้น ไม่ได้เขียนมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้
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คุณภาพไว้อย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อให้คุณภาพได้รับการประกันและประกาศไว้อย่างเป็น
ทางการและเป็นสาธารณะ นักวิชาการจึงได้คิดระบบและวิธีการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรือบริการไว้ล่วงหน้าโดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพไว้ และหากองค์การสามารถดําเนินการได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ก็ ยอมรับว่าหน่วยงานนั้นมี คุ ณภาพ ซึ่งคุณภาพตามเกณฑ์เหล่ านี้
เรียกว่า “คุณภาพเชิงสัมพัทธ์” ดังจะได้นําเสนอต่อไป
คุณภาพเชิงสัมพัทธ์
คุณภาพเชิงสัมพัทธ์ เป็น คุณภาพเชิงเปรียบเทียบสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่คาดหวัง
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการกําหนดนิยามและมาตรฐานการศึกษา (ที่มุ่งหวังไว้) และใช้เกณฑ์
ดังกล่าวเป็นไม้บรรทัดวัดคุณภาพของหน่วยงาน ความจริงแล้วคุณภาพเชิงสัมบูรณ์ก็มีการ
เปรียบเทียบเหมือนกัน แต่เป็นมาตรฐานเฉพาะบุคคลและเป็นการเปรียบเทียบประวัติและ
ผลงานที่ปรากฏอยู่มากกว่าการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นอยู่กับเกณฑ์คุณภาพที่กําหนดไว้
สําหรับระบบประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้ ใช้
แนวคิดและวิธีการคุณภาพเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้มาตรฐานเป็นตัวบ่งชี้ในการเปรียบเทียบและวัด
ระดับคุณภาพ หรือที่ผู้วิจัย เรียกว่า “คุณภาพตามมาตรฐาน” หมายความว่า “สถานศึกษาใด
ก็ตามที่ทําได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ถือว่ามีคุณภาพ” ถ้าเราเห็นว่าเกณฑ์คุณภาพยังไม่
เหมาะสม ให้แก้ไขที่เกณฑ์มาตรฐาน แต่ถ้าตราบใดเรายังใช้มาตรฐานนั้นอยู่ เราก็จะถือว่า
มาตรฐานเหล่านั้นคือเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ในการประเมินภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของ สมศ. ตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2553) โดยสรุปมี 4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ (หลัก) และ
25 ตัวบ่งชี้ (ย่อย) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
ซึ่งสามารถจัดระบบและกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการทําความเข้าใจและเป็นฐานในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
สรุปผลการวิจยั
1. สรุปสาระเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
จากการประมวลประสบการณ์ภาคสนาม พบว่า นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงใน
การเตรี ย มการรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก รอบ 3 เชิ ง ลึ ก หลายเรื่ อ ง
โดยเฉพาะการตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทํางานเตรียมการรับการประเมิน เป็นรายตัวบ่งชี้ ส่วน
ความเข้าใจเกี่ ยวกั บการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้น
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พื้นฐานนั้น นักศึกษาควรทําความเข้าใจความหมายของ คุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของไทย สําหรับความหมายของคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้นั้น มีสองลักษณะใหญ่ ๆ
คือ คุณภาพเชิงสัมบูรณ์ซึ่งเป็นคุณภาพความชอบหรืออุดมคติของผู้นิยาม และคุณภาพเชิง
สัมพัทธ์ ซึ่งเป็นคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยเป็น
การประกันคุณภาพตามความหมายเชิงสัมพัทธ์ กล่าวคือมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานคุณภาพขึ้นมา เพื่อการดําเนินการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
การประกันคุณภาพการศึกษาไทย มีสองระบบ คือการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็น
ระบบที่สถานศึกษาและต้นสังกัดจะดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก หรือ
สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ส่วนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สมศ. กําหนดใช้ในการ
ประเมิน รอบ 3 เรียกว่า ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4) ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตามหลักสูตร 6) ประเมินคุณภาพของครูโดยการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ 7) ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
สถานศึกษา 8) การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 9) การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 10) การพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 11) การดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา และ 12) ประเมินโครงการที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. สรุปผลการศึกษาความเข้าใจของนักศึกษา
ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทั้งหมด ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ ประเมินว่า
ตนเองมีความรู้ความเข้าใจไม่ต่ํากว่า 8 ระดับ จาก 10 ระดับ ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุป
ได้ว่า การออกเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ ทําให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก การเก็บข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นสิ่ง
สําคัญและจําเป็น แต่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติพอสมควร การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการเตรียมการและการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ยังมีปัญหา
ในทางปฏิบัติพอสมควร
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3. สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่ได้จากการศึกษาภาคทฤษฎีในชั้นเรียน และการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาในสภาพจริงนั้น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กําหนดไว้ คือ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่นําเสนอและสรุปไว้ข้างต้นนั้นมีประเด็นที่ควรมาอภิปรายดังนี้
1. มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวในการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
ซึ่งจะใช้เป็นแนวในการประกันคุณภาพภายในและที่ สมศ.ใช้เป็นแนวในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ยังไม่เป็นชุดเดียวกัน และมีวิธีการประเมินแตกต่างกัน เป็นต้นเหตุปัญหา
ทั้งในการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย และสร้างความสับสนให้กับนักศึกษาที่ศึกษาเรื่อง
นี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้ง (สมาน อัศวภูมิ, 2551) และยังสะท้อน
ปัญหานี้ตามที่นักศึกษาพบในการเก็บข้อมูลภาคสนามในครั้งนี้ ดังที่นําเสนอไปแล้วในงานวิจัย
ของ สุภาวรรณ จันทะบุตร และคณะ (2556) ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาต้องดําเนินงานทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกคู่ขนานกันไป ทํา
ให้ดูเหมือนเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จําเป็น
2. บทบาทของคณะกรรมการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนั้น แม้ว่าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ
เกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสถานศึกษา รวมทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) จะกําหนดบทบาทของคณะกรรมการไว้
อย่างชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติดังรายงานการเก็บข้อมูลภาคสนามของ
นักศึกษา (นิวัตน์ สังข์ศิริ และคณะ, 2556) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโดยบทบาทหน้าที่หลักของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ราช
กิจจานุเบกษา, 2542) ส่วนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทํางานรับผิดชอบการเตรียมการ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 ก็เป็นเรื่องการกระจายงานและความ
รับผิดชอบให้งานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. นักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่าได้รับประสบการณ์ และการเรียนรู้เรื่องการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
และมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์และการเรียนรู้อยู่ระดับมากขึ้นไป จากการเข้าร่วม
กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะการออกเก็บข้อมูลนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าการได้
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เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องที่ศึกษา และมีเจตคติ
ที่ดีต่อเรื่องนั้นด้วย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การนําประสบการณ์ หรือใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม และผู้สอนควรได้นําไปใช้เป็นแนวในการ
จัดการเรียนการสอนของตน เพราะจะทําให้ผู้สอนได้เชื่อมโยงประสบการณ์การทํางาน สู่การ
จัดการเรียนการสอนด้วย
1.2 ความจริงแล้วการเชื่อมโยงประสบการณ์ทํางานกับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเดียวก็เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในตัวเองอยู่แล้ว แต่การใช้วิธีการ
วิ จั ยในชั้ นเรี ยนมาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น การก็ จ ะทํ า ให้ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นเพิ่ ม ความ
ระมั ดระวังในการดํ าเนิ นงานมากขึ้ น รอบคอบขึ้น แต่ก็ไม่อยากให้ผู้สอนมีความกั งวลใจ
เกี่ยวกับวิธีการวิจัยและการรายงานการวิจัย จนเป็นข้อจํากัดในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์
ทํางานในการจัดการเรียนการสอน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ผู้สนใจรูปแบบการวิจัยนี้ อาจจะวิจัยในชั้นเรียนโดยการประยุกต์ใช้แนวคิด
อื่น ๆ ในการจัดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคสนามได้
2.2 ผู้สนใจอาจจะวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ทําหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและรายงานภาคสนาม
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นต้น
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สภาพ ปัญหา และแนวทางในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1.
A Study of Status, Problems, and Approaches of the Children
Support System in Schools under
the Yasothorn Primary Educational Service Area Office 1.
อัญทลียา ยอดมั่น1 อานันต์ ทาปทา2 ชวนคิด มะเสนะ3
Auntaleeya Yodmun1, Arnan Tarpta2, Chuankid Masena3
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหา และแนวทางการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน
และครู จํานวน 331 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รวมทุกด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย

1

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Master Degree in Educational Administration, Ubon Ratchathani Rajabhat University)
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Assistant Professor, Dr. Faculty of Humanity and Social Science, Ubon Ratchathani
Rajabhat University)
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Assistant Professor, Dr.
Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University)
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2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จําแนกตาม
เพศ ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ใน 5 ด้าน พบว่า ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรจัดทําข้อมูลนักเรียนตามสดมภ์ข้อมูลของโรงเรียนเป็น
รายบุคคล เป็นรายชั้นเรียน โดยครูประจําชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านการคัด
กรองนักเรียน โรงเรียนควรดําเนินการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียนตามแบบฟอร์มบันทึก
มาตรฐานของ สพฐ. ตามเกณฑ์การคัดกรอง ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนควร
ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกๆ ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข โรงเรียนควรใช้
ระบบของกิจกรรมลูกเสือเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนทักษะชีวิต ให้คําปรึกษานักเรียนที่มี
ปัญหาและแก้ไขนักเรียนที่ทําผิดและกลุ่มเสี่ยงด้านทางเพศและยาเสพติด ด้านการส่งต่อ
นักเรียน โรงเรียนควรดําเนินการส่งต่อนักเรียนเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นสูงสุด โดยจัดให้
นั ก เรี ย นได้ รั บ การแนะแนวจากโรงเรี ย นใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นต่ อ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา 100% ทุกๆ ปี
คําสําคัญ : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1
Abstract
The purposes of this research were to 1) study status, problems, and
approaches of the children support system in schools under the Yasothorn
Primary Educational Service Area Office 1, 2) compare opinions between
administrators and teachers regrading status and problems on the children
support system in schools under the Yasothorn Primary Educational Service Area
Office 1, and 3) study for the approaches to develop the children support
system in schools under the Yasothorn Primary Educational Service Area Office
1. Samples were 132 administrators and 331 teachers selected by using the
simple random sampling method. The research instruments included a 5-rating
scale questionnaire with reliability at . 87. Statistics used in analyzing the data
were percentage, average, standard deviation, and t-test.
Results of the research were indicated as follows:
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1. The overall results of the children support system approach in schools
under the Yasothorn Primary Educational Service Area Office 1 were found at
high level and problems in approaching the children support system were at
low level.
2. Results on the comparison of opinions between administrators and
teachers towards the status and problems in approaching the children support
system indicated that there were no significant difference regarding genders,
positions, and years of experiences.
3. Approaches in developing the children support system in schools
under the Yasothorn Primary Educational Service Area Office 1 were identified
in 5 aspects. Results suggested that in the aspect of knowing students
individually, the information of individual students should be recorded
systematically by homeroom teacher. In the aspect of screening students,
individual information should be analyzed by using the standard screening form
provided by the Office of the Basic Education. In the aspect of supporting and
developing students, schools should support and develop the desired
characteristics with the emphasis on the community engagement. The aspect
of preventing, assisting, and solving found that schools needed the involvement
of boy scout activities in teaching and learning life skills, giving advices, and
providing awareness of misbehaviors, sexual, and drugs. In the aspect of student
transferring, schools should transfer students to secondary schools nearby for a
100% every year after their graduation.
Keywords: Children support system, Yasothorn Primary Educational Service
Area Office 1
บทนํา
การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข ตามที่ สั ง คมมุ่ ง หวั ง โดยผ่ า น
กระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว
การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสาร
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏผล
กระทบด้วยเช่นกัน เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการ
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แข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด
การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น
จึ ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากผู้เ กี่ ย วข้ อ งทุ กฝ่ า ยทุก คน โดยเฉพาะบุ ค ลากรครู ทุ ก คนใน
โรงเรี ยน ซึ่ งมี ค รูที่ ปรึกษาเป็นหลั กสําคั ญในการดํ าเนิ นการต่ างๆ เพื่อการดู แ ลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วน
สําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคลที่คุณค่าของสังคม
ต่อไป
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กําหนดความมุ่ง
หมายและหลักการจัดการศึกษา ว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายั งได้ ใ ห้
ความสําคัญแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบู ร ณาการตามความเหมาะสม ของแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ กํ า หนดให้
ดําเนินการ คือเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
(มาตรา 23 ข้อ (5)) ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียน ให้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็น ทําเป็น รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา อีกทั้งมีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (จามจุรี จําเมือง 2558: 65)
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ทํา
หน้าที่อบรมสั่งสอน เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
การศึกษาของไทยในอดีต ครูมีหน้าที่ทั้งสอนหนังสือและสอนคนควบคู่กันไป ครูจะดูแลเอาใจ
ใส่ลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของสังคม ปัจจุบันครูส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคน ทําให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนลดลง อันเป็นผล
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และสร้างปัญหาให้กับสังคม ผลกระทบที่สําคัญ ได้แก่
ปัญหาด้านการเรียน นักเรี ยนขาดความสนใจในการเรียน มาโรงเรียนสาย และหนีเรียน
ปัญหาด้านความประพฤติ เกี่ยวกับการแต่งกายผิดระเบียบ ก้าวร้าวไม่สุภาพ ปัญหาการขาด
ระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน ปัญหาด้านยาเสพติด ทําให้
พบว่านักเรียนมีการทดลองใช้สารเสพติด และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ปัญหาการทะเลาะวิวาท เที่ยวเตร่ มั่วสุมทางเพศ ที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวเอง
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และสังคม ส่งผลต่อคุณภาพประชาชนของประเทศและความเจริญของประเทศ ปัจจัยสําคัญที่
ส่งเสริมคุณภาพของประชาชน คือการอบรมเลี้ยงดู และการจัดการศึกษา ครูจึงมีหน้าที่ดูแล
ส่งเสริม สนับสนุนป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด บทบาทหน้าที่ของครูนอกจาก
ให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแล้ว ครูต้องรู้หลักจิตวิทยา ที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรม
และการกระทําของเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กตามวัยและพัฒนาการต่างๆ ดังนั้นจึงจําเป็นที่
นักเรียนต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากพ่อแม่เมื่ออยู่ที่บ้าน และจากครูเมื่อมาอยู่ที่
โรงเรียน ทําให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างครูกับศิษย์ใกล้เคียงกันกับสัมพันธภาพระหว่างบิดา
มารดาและบุ ต ร ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาก็ เ ป็ น ผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการบริ ห ารและการจั ด
การศึ ก ษา เพื่ อ บรรลุ จุ ด หมายของการศึ ก ษา ซึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ศั ก ยภาพ สมรรถภาพและ
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดําเนินการให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย และจุดมุ่งหมาย
ของการบริหาร ที่มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2547: 8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 ได้ดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาในสังกัด จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อวางแผนและจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนในแต่ละด้าน แต่การ
ดํ าเนินงานระบบการดูแ ลช่ ว ยเหลื อนั ก เรี ยนของสถานศึก ษาในสังกัดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษายโสธร เขต 1 ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากสถานศึกษามีความแตกต่างหลากหลายทั้งรูปแบบการบริหาร
จัดการ ช่วงชั้นที่เปิดสอน วัยของนักเรียนที่ต้องใช้จิตวิทยาและทักษะในการทําความเข้าใจ
นักเรียนที่แตกต่างกัน ความรู้และความสามารถของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น ปั ญ หา อุ ป สรรคต่ อ การดํ า เนิ น งานทั้ ง สิ้ น (สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1, 2558: 12)
จากเหตุผลที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพปัญหา และแนวทาง
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย
เอง ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรู้
และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการดําเนินงานระบบการดู แ ลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต 1 โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตาม เพศ ตําแหน่งและประสบการณ์ และแนวทางการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2,508 คน จําแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 193 คน และครู จํานวน 2,315 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู จ าก
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยผู้วิจัยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 463 คน โดยแยกตามสัดส่วนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน และ
ครู จํานวน 331 คน ได้มาโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 1. เพศ ชาย หญิง 2. ตําแหน่ง
ผู้บริหารและครู 3. ประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 5 ปีและมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพ ปัญหา และแนวทางการดําเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4. ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข
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5. ด้านการส่งต่อนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สํารวจข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่า t
ตอนที่ 2 มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ตาม
มาตรการวัดของลิเคอร์ท เป็นแบบสอบถามสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา กําหนดน้ําหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน
สรุปผลการวิจยั
1. การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รวมทุกด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก และปั ญ หาการดํ า เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จําแนกตาม เพศ ตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ใน 5 ด้าน พบว่า
3.1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรจัดทําข้อมูลนักเรียนตามสดมภ์ข้อมูล
ของโรงเรียนเป็นรายบุคคล เป็นรายชั้นเรียน โดยครูประจําชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 3.2) ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรดําเนินการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียน
ตามแบบฟอร์มบันทึกมาตรฐานของ สพฐ. ตามเกณฑ์การคัดกรอง 3.3) ด้านการส่งเสริมและ
พั ฒ นานั ก เรี ย น โรงเรี ย นควรได้ ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย นทุ ก ๆ ด้ า น ตาม
แนวนโยบายของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ สพฐ. และสพป. ยโสธร เขต 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งด้านวิชาการ และด้านกีฬา และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 3.4) ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข โรงเรียนควรใช้ระบบ
ของกิจกรรมลูกเสือเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนทักษะชีวิตให้คําปรึกษานักเรียนที่มีปัญหา
และแก้ไขนักเรียนที่ทําผิดและกลุ่มเสี่ยงทางเพศและยาเสพติด 3.5) ด้านการส่งต่อนักเรียน
โรงเรียนควรดําเนินการส่งต่อนักเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นสูงสุด โดยจัดให้นักเรียน
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ได้รับการแนะแนวจากโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
100% ทุกๆ ปี
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวทางใน
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีประเด็นที่จะมาอภิปราย ดังนี้
1. สภาพการดํ า เนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รวมทุกด้าน โดยพิจารณารายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประนอม แก้วสวัสดิ (2556:94) ที่
ได้ทําการศึกษาวิจัย สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบว่าผู้บริหารและครู มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 18 ด้ า นการรู้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล มี ส ภาพการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด
ได้แก่ โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมความพร้อม รองลงมา ได้แก่ ครูและผู้บริหารได้
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และอันดับที่ 3 ได้แก่
ครูได้สรุปผลและรายงานผลเกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อผู้บริหาร ผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามลําดับ ส่วนข้อที่ผู้บริหาร และครูเห็นว่ามีสภาพการ
ดําเนินงานต่ํากว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต 1 ที่ มี เ พศ ตํ า แหน่ ง และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพ ปัญหา และแนวทางในการดําเนินงาน
ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้โรงเรียนดําเนินงานระบบดูช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีส่วนร่วมทุกคน จึงทําให้ ผู้บริหาร และครูมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนุช นารอง (2550 : 102) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัย ความคิดเห็น
ของครูที่มีเพศต่างกัน ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อํานวยการเครือข่ายภูพานทอง สํานักงานเขต
พื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมมีความคิ ดเห็นไม่ แตกต่างกัน และ
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จําแนกเป็นรายด้านพบว่า การคัดกรองนักเรียนและการส่งเสริมนักเรียน ครูมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ส่วนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การป้องกันปัญหา และการส่งต่อ มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่ า งกั น และสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ นฤมล มะลิวัล ย์ (2552: 121) ได้
ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารงานตามมาตรฐานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง การ
เปรียบเทียบ สภาพการบริหารงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง จําแนกตามตําแหน่ง และ
ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ผู้บริหาร และครู ที่มีตําแหน่งและประสบการณ์การทํางาน
ต่างกัน มีสภาพการบริหารงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ใน 5 ด้าน พบว่า
3.1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนจัดทําข้อมูลนักเรียนตามสดมภ์ข้อมูลของ
โรงเรียนเป็นรายบุคคล เป็นรายชั้นเรียนโดยครูประจําชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3.2) ด้ า นการคั ด กรองนั ก เรี ย น โรงเรี ย นดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ คั ด กรองนั ก เรี ย นตาม
แบบฟอร์มบันทึกมาตรฐานของ สพฐ. ตามเกณฑ์การคัดกรอง 3.3) ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน โรงเรียนได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุก ๆ ด้าน ตามแนวนโยบาย
ของโรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สพฐ. และสพป. ยโสธร เขต 1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า น
คุณ ลั กษณะอั นพึ งประสงค์ ทั้งด้ านวิ ชาการและด้ านกีฬา รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่ว มในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 3.4) ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข การป้องกัน ช่วยเหลือ
และแก้ไขนักเรียน โรงเรียนได้ดําเนินการป้องกันโดยใช้ระบบของกิจกรรมลูกเสือเข้ามาช่วยใน
การเรียนการสอนทักษะชีวิต และมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดําเนินการจัดกิจกรรมและร่วมสอน
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันนักเรียนจากสิ่งเสพติด ให้คําปรึกษา นักเรียนที่มีปัญหาและแก้ไข
นักเรียนที่ทําผิดและกลุ่มเสี่ยงทางเพศและยาเสพติด 3.5) ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนได้
ดําเนินการส่งต่อนักเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นสูงสุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัด
ให้นักเรี ยนได้รับการแนะแนวจากโรงเรียนใกล้เคียง เพื่ อ ให้ นักเรียนได้ เรียนต่อระดั บชั้น
มัธยมศึกษา 100% ทุก ๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของวาสนา บุญทอง (2552:98) ที่
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี
2 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปราจี น บุ รี เขต 2 ด้ า นการรู้ จั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล พบว่าการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความร่วมมือของผู้ปกครอง นักเรียนในการให้ข้อมูลกับโรงเรียน
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นเป็ น

Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

รายบุคคล และความไม่ยุ่งยากในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษา ด้านการคัดกรอง
นักเรียน พบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมในการจัดทําเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนของครูที่
ปรึกษา การมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียนจากผู้ปกครองและความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในการแบ่งกลุ่มนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
พบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมและบันทึกความสม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมก่อน
เรียนให้กับนักเรียน และการให้ความสําคัญกับกิจกรรมก่อนเรียนของครูที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก สถานศึกษามีการจัดความสอดคล้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกับความ
ต้องการของนักเรียน ความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนของครูที่ปรึกษา ความ
สม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมก่อนเรียนให้กับนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
พบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งอาจ
เนื่องมาจากสัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน มาตรการที่ให้ครูที่ปรึกษาดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่ชัดเจนโดยเน้นการปฏิบัติจริง และความศรัทธาน่าเชื่อถือ
ของนักเรียนต่อครูที่ปรึกษา ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความพยายามของครูที่
ปรึกษาในการแก้ไขปัญหานักเรียนก่อนการส่งต่อนักเรียน ความพร้อมของนักเรียนในการรับ
ความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและบุคลากรอื่น และความสม่ําเสมอในการติดตามผลการ
ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีครูแนะแนวหรือครูที่ทําหน้าที่แนะแนวโดยเฉพาะ เพื่อเป็น
ผู้ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีการใช้รูปแบบที่หลากหลายตาม
สภาพและความเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) การประชุมผู้ปกครอง
โครงการพิเศษต่างๆ เป็นต้น
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3. สถานศึ ก ษาควรส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หายุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นและต้ อ งการความ
ช่วยเหลือเฉพาะทาง ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป
4. โรงเรียนควรประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อจะได้
ข้อมูลสารสนเทศที่จะนําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิ จั ยเกี่ยวกับ แนวทางการช่ วยเหลื อ และแก้ไ ขปัญ หาพฤติก รรมของ
นักเรียน
2. ควรมีการวิจัยสภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.อานันท์
ทาปทา ผศ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอด
มา ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาและความเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านเป็นอย่างมาก
ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ คุณแม่มาลี กล้าหาญ และคุณแม่สมคิด ยอดมั่น ที่สนับสนุน
การศึกษาและคอยเป็นกําลังใจอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําการวิจัย คุณค่าและ
ประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ บิดา มารดา และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
Teachers’ Opinions towards Power Exercises of School
Administrators under the Jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 29.
จินตาภา วามนตรี1, ทองสุข วันแสน2, สุรศักดิ์ หลาบมาลา3, สมบัติ มหารศ4
Jintapa Wamontree1,Thongsook Wansaen2, Surasuk Larbmala3
and Sombut Maharod4.
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เปรียบเทียบ
ความคิ ดเห็ น ของครู ต่อ การใช้อํ า นาจของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 จํ า แนกตามสถานภาพของครู ประกอบด้ ว ยเพศและ
ประสบการณ์ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของครู การวิจัยในครั้งนี้มี
วิธีดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็นครู 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกข้อ ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.06 ถึง 0.66 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.88 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหา
ค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพของครูประกอบด้วย เพศ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบค่าที (t-test Independent) และประสบการณ์ในการสอน ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test : One Way ANOVA ) ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษา
แนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยการสัมภาษณ์ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
1

หลั ก สูตรศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชธานี (Master of
Education Program in Educational Administration, Ratchathani University)
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี (Assistant Professor, Dr. Ratchathani University)
3
รองศาสตราจารย์, ดร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี (Associate Professor, Dr. Ratchathani University)
4
รองศาสตราจารย์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี (Associate Professor. Ratchathani University)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดย วิเคราะห์เนื้อหา และสรุปในเชิงบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญ 2) ด้านอํานาจตาม
ตําแหน่ง 3) ด้านอํานาจการบังคับ 4) ด้านอํานาจการอ้างอิง 5) ด้านอํานาจข่าวสาร
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศพบว่า
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายด้าน พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญ ด้าน
อํานาจตามตําแหน่ง ด้านอํานาจการบังคับ ด้านอํานาจการอ้างอิง และด้านอํานาจข่าวสาร
และจําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สรุปได้ ดังนี้ 1) ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญ
ผู้ บ ริ ห ารควรพั ฒ นาเรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาการจั ด สรรอั ต รากํา ลั ง การให้ ค วามรู้ แ ละแนวทางเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
หน่วยงาน การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 2) ด้านอํานาจตามตําแหน่ง ผู้บริหารควร
พัฒนาเรื่องการใช้กฎระเบียบในการนิเทศการศึกษา การควบคุมให้ครูทุกคนต้องปฏิบัติตาม
กฎอย่ า งเคร่ ง ครั ด การรั ก ษาวิ นั ย และความประพฤติ การใช้ ก ฎระเบี ย บในการเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน 3) ด้านอํานาจการบังคับ ผู้บริหารควรพัฒนาเรื่องการใช้อํานาจการบังคับ ในการชี้
ให้ครูที่ขาดการเชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเห็นบทลงโทษตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การมาปฏิบัติราชการ และการประพฤติปฏิบัติตน 4)
ด้านอํานาจการอ้างอิง ผู้บริหารควรพัฒนาเรื่องการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 5) ด้านอํานาจข่าวสาร
ผู้บริหารควรพัฒนาเรื่องสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
คําสําคัญ : ความคิดเห็น, การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
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This research aimed to 1) study teachers’ opinions towards power exercises
of school administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service
Area Office 29, 2) compare the teachers’ opinions towards power exercises of school
administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office
29, and 3) study guidelines for developing power exercises of school administrators
under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 29. This
research was conducted in two stages: The first stage was to study the teachers’
opinions towards the power exercises of school administrators under the jurisdiction
of the Secondary Educational Service Area Office 29. The sample consisted of 302
people; the research tool was a questionnaire with discrimination index between
0.07-0.66, and the reliability was 0.88. The data were analyzed by frequencies, means,
percentage, average and standard deviation. The comparison of the opinions towards
the power exercises of the school administrators classified by status, genders, by
using t-test Independent, and classified by teaching experiences by using F-test: One
Way ANOVA. The second stage was to study the guidelines for developing the power
exercises of the school administrators under the jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 29 by interviewing. The sample consisted of 20
peoples, selected by purposive sampling. The tool for gathering data was the
interview guideline with its index of item objective congruence at 1.00 in all items.
The data was analyzed by content analysis and summarized by narrative.
The results of the research were as follows:
1. The teachers’ opinions towards the power exercises of school
administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office
29, as a whole, it were at high level. When considered each aspect, it revealed to be
high level in all 5 aspects; 1) Expert, 2) Legitimate, 3) Coercive, 4) Reference, and 5)
Information
2. The results of comparison of the opinions towards the power exercises of
school administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service
Area Office 29, classified by genders, we found that the overall was different at the
statistically significant 0.05 level, when consider each aspect, there were different in
all aspects at the statistically significant at 0.05 level which consisted of; 1) Expert, 2)
Legitimate, 3) Coercive, 4) Reference, and 5) Information. When classified by teaching
experiences, we found that it was not different at the statistically significant 0.05 level.
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3. The results of the guidelines for developing the power exercises of the
school administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service
Area Office 29 revealed as follows: 1) Expert Power, the administrator should develop
in the area of curriculum development, research for educational quality
development, personnel planning, knowledge and guideline on organizational
control, and budget planning and proposal, budget allocation, financial management,
accountant and resource management. 2) Legitimate power, the administrator
should develop in the areas of regulations related to supervision and control
teachers’ performance, disciplines and, regulation on salary and promotion. 3)
Coercive Power, the administrator should develop on command power, punishment,
both on teaching, working on time, and behaviors. 4) Reference Power, the
administrator should develop in the areas of cooperation of academic development
and co- working with other organizations to promote efficient performance. 5)
Information Power, the administrator should develop in the areas of educational
medias, innovation and technology, educational supervision, counseling, promoting
community knowledge, systems and information networking development,
cooperation and educational network development, information technology, and
public relations on education.
Keywords: Opinions, Power Exercises of School Administrators
ความเป็นมาและความสําคัญ
การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประชากรให้ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถ ฉลาดเฉียบคม การบริหารการจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมาก
ที่สุด เพราะจะเป็นเบ้าหล่อหลอม ขัดเกลาแนวคิดให้ประชากรเป็นผู้มีศักยภาพของประเทศ
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหาร บทบาทหน้าที่ ความสําคัญของ
การบริหารการศึกษา ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา พร้อมทั้ง
สามารถนําความรู้ต่างๆ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการดําเนินการ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นผู้นํา รู้วิธีการปรับเปลี่ยน และพัฒนา
องค์การให้นําสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ สามารถคิดวิเคราะห์ และเข้าใจปัญหาการบริหาร
การศึกษา (กษิภณ ชินวงศ์, 2550 : 2) ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นกําลังหลักในการดําเนินงานก็ตาม แต่หากขาดผู้บริหารที่มี
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ความรู้ความสามารถและทักษะแล้ว สถานศึกษาก็ขาดแกนยึดเหนี่ยวและขาดพลังขับเคลื่อนที่
สําคัญไป ทําให้องค์การหรือสถานศึกษาเกิดความอ่อนแอและนําไปสู่การล่มสลายได้ในที่สุด
(วราภรณ์ พรหมรัตน์, 2554 : 1) สถานศึกษาจึงมีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาและการ
บริหาร ซึ่งต้องใช้ทั้งกระบวนการและปัจจัย จึงจะบรรลุในกระบวนการที่จะต้องอาศัยทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีศักยภาพหลายด้าน จึงจะสามารถ
บริหารสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จ (ธีระ รุญเจริญ, 2546 : 5)
การสร้างพลังอํานาจของผู้บริหารเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้บริหารมีพลังอํานาจ
ในการควบคุมทรัพยากรขององค์การ ตลอดจนการให้คุณให้โทษกับบุคลากร ส่งผลให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนประโยชน์ การเอามาเป็นพวก การสร้าง
พันธมิตร การมีอิทธิพลในการกําหนดเกณฑ์ การควบคุมข้อมูล และการให้บริการพิเศษ (อมรา
รัตน์ กิจธิคุณ, 2555 : 29) การใช้อํานาจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ซึ่งเป็นตัวกําหนดให้ผู้บริหารได้คิดวิเคราะห์ในการเลือกใช้
อํานาจต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่อย่างเหมาะสมและยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิดความผูกพัน การยินยอม
ปฏิบัติงานตามคําสั่งโดยปราศจากแรงต้าน ผู้บริหารที่เลือกใช้อํานาจอย่างเหมาะสม จะเป็นที่
ยอมรั บ ของครู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ทํ า ให้ ก ารบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (พิกุล ดีพิจารณ์, 2548 : 50)
การใช้อํานาจมีความสําคัญต่อผู้บริ หาร เพราะผู้บริหารสามารถใช้ อํานาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ ควบคุม ดูแล ชี้แนะ และให้กําลังใจแก่บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง หากองค์ ก ารใดผู้ บ ริ ห ารไม่ มี อํ า นาจและไม่ส ามารถใช้ อํ า นาจได้ มั ก นํ า ไปสู่ การ
บริหารงานแบบเผด็จการ ในการบริหารงานหรือองค์การให้ประสบผลสําเร็จย่อมประสบ
ปัญหาหลายประการ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของบุคลากรในหน่วยงาน และการ
ใช้อํานาจของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงผู้บริหารใช้พลังอํานาจและอํานาจหน้าที่ไม่
เหมาะสมกับคนและงาน จึงทําให้งานประสบความล้มเหลวหรือไม่ตรงเป้าหมาย (วิไล ล่าสิงห์,
2550 : 3) ในขณะเดียวกัน ถ้าหากผู้บริหารใช้อํานาจบังคับบัญชาที่เคร่งครัด มีการแบ่งงาน
กันทําตามลักษณะเฉพาะ มีกฎเกณฑ์การควบคุมอย่างเข้มงวด การทํางานที่มุ่งแต่ผลงานมาก
เกินไปโดยไม่คํานึงถึงผู้ร่วมงานย่อมมีผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจ ในบางครั้งผู้บริหารใช้
อํานาจอย่างขาดความชอบธรรม อ้างข้อกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ มาใช้กับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา มีการใช้พลังอํานาจตามความพอใจและอารมณ์ของตนเอง (ดัชนี คงทันดี,
2558 : 2) หากผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ อํานาจ และการใช้อํานาจ ก็จะช่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ พฤติกรรมการ
แสวงหาอํานาจเป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้มาพร้อมภาระหน้าที่ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนพึงระวัง
ในการใช้เป็นอย่างดี การเป็นผู้นําจะเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจ อํานาจหน้าที่และสิทธิ (อาคม
วั ด ธงไส, 2547 : 9) ดั ง นั้ น หากเปรี ย บร่ า งกายคื อ องค์ ก ารหรื อ โรงเรี ย น ผู้ บ ริ ห ารจึ ง

Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

เปรียบเสมือนสมองที่มีหน้าที่คิด ตัดสินใจ สั่งการให้อวัยวะภายในร่างกายทํางาน เปรียบได้
กับแผนกต่างๆ ภายในองค์การหรือสถานศึกษา ทํางานให้สัมพันธ์กันจนบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ (วราภรณ์ พรหมรัตน์, 2554 : 2)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ซึ่งมีประสบการณ์การ
บริหารน้อย ทําให้การบริหารจัดการด้านงานวิชาการเป็นไปอย่างด้อยประสิทธิภาพ จนทํา
ให้ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ํากว่า
ระดับประเทศ ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ การใช้อํานาจของผู้บริหารที่ยังไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเท่ า ที่ ค วร ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ เนื่ อ งจากมี
ประสบการณ์ น้ อ ย หรื อ ไม่ ส ามารถนํ า หลัก การบริ ห ารมาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ า นการ
บริหารงานทั่วไป ผู้บริหารในสังกัดไม่สามารถจัดการกับปัญหาอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียนที่สูงได้ ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารยังไม่สามารถวางแผนและนําสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐาน หรือมี
การจัดการศึกษาที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจต่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้เกิดความตั้งใจที่
จะสมัครเข้าเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดยังไม่สอดคล้องกับ
จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, 2560: 38-42)
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูต่อ
การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เพื่อนําผลของการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้อํานาจในการบริหารดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 จํ า แนกตามสถานภาพของครู
ประกอบด้วยเพศและประสบการณ์
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของครู
ขอบเขตของการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จํานวน 1,453 คน ได้มาจากการเลือกโรงเรียนร้อยละ 40 จากโรงเรียนทั้งหมด 81
โรงเรียน ได้โรงเรียนที่เลือกจํานวน 32 โรงเรียน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 302 คน จาก 32 โรงเรียน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของครู ประกอบด้วย เพศ และ
ประสบการณ์ ใ นการสอน ตั ว แปรตาม คื อ ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ อํ า นาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจตามตําแหน่ง อํานาจการ
บังคับ อํานาจการอ้างอิง และอํานาจข่าวสาร
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จํานวน 1,453 คน ได้มาจากการเลือกโรงเรียนร้อยละ 40 จากโรงเรียนทั้งหมด 81
โรงเรียน ได้โรงเรียนที่เลือกจํานวน 32 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูจํานวน 20 คน ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง จากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา คือแนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึ กษา
ประกอบด้วย อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจตามตําแหน่ง อํานาจการบังคับ อํานาจการ
อ้างอิง และอํานาจข่าวสาร
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่มตัวอย่าง คือครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คื อแบบสอบถามจํ านวน 45 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้ องมีค่าเท่ากับ 1.00 มีค่า
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.06 ถึง 0.66 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย ดําเนินการเก็บข้อมูลได้จํานวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 นําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้
สถิติที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครู ที่ มี ต่ อ การใช้ อํ า นาจของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ า แนกตามเพศ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
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อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์สอนของครู และใช้วิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe' ‘s Method) วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่กรณี พบค่าความแตกต่างเป็นราย
กลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย ครูจํานวน 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการ
พั ฒ นาการใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ป ระเด็ น การสั ม ภาษณ์ 5 ประเด็ น
ประกอบด้วย อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจตามตําแหน่ง อํานาจการบังคับ อํานาจการ
อ้างอิง และอํานาจข่าวสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อความ (Content Analysis) และสรุปในเชิงบรรยาย
สรุปผลการวิจยั
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านและรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และทุกข้อของทุกด้าน คือ 1) ด้านอํานาจความ
เชี่ยวชาญ 2) ด้านอํานาจตามตําแหน่ง 3) ด้านอํานาจการบังคับ 4) ด้านอํานาจการอ้างอิง 5)
ด้านอํานาจข่าวสาร
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ พบว่า
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายด้าน พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญ ด้าน
อํานาจตามตําแหน่ง ด้านอํานาจการบังคับ ด้านอํานาจการอ้างอิง และด้านอํานาจข่าวสาร
และจําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สรุปได้ดังนี้
3.1 ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารควรพัฒนา ดังนี้ 1) ด้านงานวิชาการ
ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานวิชาการในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา 2) ด้านงานบริหารบุคคล ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารบุคคลในเรื่อง การให้
ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การจัดสรรอัตรากําลัง 3) ด้านงานบริหารทั่วไป
ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารทั่วไป ในเรื่อง การช่วยเหลือในการพัฒนาระบบและ
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เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมภายในหน่วยงาน 4)
ด้านงานงบประมาณ ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานงบประมาณ ในเรื่อง การพัฒนาระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา การจั ด ทํ า และเสนอของบประมาณ การจั ด สรร
งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3.2 ด้ า นอํ า นาจตามตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารควรพั ฒ นา ดั ง นี้ 1 ) ด้ า นงานวิ ช าการ
ผู้ บ ริ ห ารควรพั ฒ นาด้ า นงานวิ ช าการในเรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การใช้กฎระเบียบในการ
นิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านงาน
บริหารบุคคล ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารบุคคลในเรื่อง การควบคุมให้ครูทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การรักษาวินัยและความประพฤติ การใช้กฎระเบียบในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การควบคุมและใช้กฎระเบียบ การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ 3) ด้านงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารควรพัฒนา
ด้านงานบริหารทั่ วไป ในเรื่อง งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ประสานและพั ฒนาเครื อข่ ายการศึ ก ษา การส่งเสริม สนับสนุ นด้ านวิ ชาการ งบประมาณ
บุคลากรและบริหารทั่วไป การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุ นและประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งาน
ประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น 4) ด้านงานงบประมาณ ผู้บริหารควรพัฒนา
ด้านงานงบประมาณ ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3.3 ด้านอํานาจการบังคับ ผู้บริหารควรพัฒนาดังนี้ 1) ด้านงานวิชาการ ผู้บริหาร
ควรพัฒนาด้านงานวิชาการในเรื่อง การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 2) ด้าน
งานบริหารบุคคล ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารบุคคลในเรื่อง พัฒนาการบริหารโดยใช้
อํานาจการบังคับในการชี้ให้ครูที่ขาดการเชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เห็น
บทลงโทษตามกฎระเบียบข้อบังคับ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การมาปฏิบัติราชการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน 3) ด้านงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารทั่วไป ในเรื่อง
การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ
บุคลากรและบริหารทั่วไป งานธุรการ งานอาคารสถานที่ 4) ด้านงานงบประมาณ ผู้บริหาร
ควรพั ฒ นาด้ า นงานงบประมาณ ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า และเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดําเนินงาน การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์
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3.4 ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ผู้บริหารควรพัฒนาดังนี้ 1) ด้าน
งานวิชาการ ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานวิชาการในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น 2) ด้านงานบริหารบุคคล ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารบุคคลในเรื่อง การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3) ด้านงานบริหารทั่วไป
ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารทั่วไป ในเรื่อง งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา 4) ด้ า นงาน
งบประมาณ ผู้ บ ริ ห ารควรพั ฒ นาด้ า นงานงบประมาณในเรื่ อ ง การจั ด ทํ า และเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้
เงินและผลการดําเนินงาน
3.5 ด้านอํานาจข่าวสาร ผู้บริหารควรพัฒนาดังนี้ 1) ด้านงานวิชาการ ผู้บริหาร
ควรพัฒนาด้านงานวิชาการในเรื่อง การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 2) ด้าน
งานบริหารบุคคล ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารบุคคลในเรื่อง การวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหน่ง การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3) ด้านงานบริหาร
ทั่วไป ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานบริหารทั่วไป ในเรื่อง งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การประสานและพั ฒนาเครื อข่ ายการศึกษา งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษางานประสานราชการกับเขต
พื้นที่และหน่วยงานอื่น 4) ด้านงานงบประมาณ ผู้บริหารควรพัฒนาด้านงานงบประมาณใน
เรื่อง การจัดทํ าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน
อภิปรายผล
1. การอภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และในรายด้านและรายข้อก็อยู่ในระดับมาก ทุกด้านและทุกข้อ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารมีการใช้อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจตามตําแหน่ง อํานาจการบังคับ อํานาจการ
อ้างอิง และอํานาจข่าวสาร ในการบริหารอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับหลักการและแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นแต่ ล ะด้ า นจึ ง ทํ า ให้ ค รู เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารใช้ อํ า นาจอยู่ ใ นระดั บ มากและมี ค วาม
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ประภาสัย (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการ
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วิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู อําเภอเขา
ฉกรรจ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า
พฤติกรรมการใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู อําเภอเขาฉกรรจ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัย เรื่อง
การใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 3
ผลการวิจัย พบว่า การใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณวีร์ ค้าแผลง (2555 : บทคัดย่อ) ที่ทําการวิจัย เรื่อง การ
ใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึ กษา สหวิทยาเขต เมืองชลบุรี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขต เมืองชลบุรี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. การอภิ ป รายผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ ใน
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
งานกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล ล่าสิงห์ (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัย
เรื่อง การใช้อํานาจของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า การใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์ในการบริหารงานโดยรวมและด้านอํานาจข่าวสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามประสบการณ์
ทํางาน ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน สอดคล้องงานกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ประภาสัย (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทํา
การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู อําเภอ
เขาฉกรรจ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า
พฤติกรรมการใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู อําเภอเขาฉกรรจ์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์ใน
การทํางาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านอํานาจบังคับแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไวภพ สุขกระโทก (2556 :
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บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัย เรื่อง การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อํานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณ์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
3. การอภิ ป รายผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารควรพัฒนาในประเด็น
ต่อไปนี้คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศการศึกษา การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การจั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง การช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมภายในหน่วยงาน การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการจัดทําและเสนอของบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารบัญชีการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
แนวทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัสมาดี เจะอาแซ ดิลก (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทํา
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกี่ยวกับการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายยะรัง
อําเภอยะรัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ควร
พัฒนาการใช้ อํานาจในการบริ หารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการใช้อํานาจความ
เชี่ยวชาญโดยต้องมีการวางแผนในการทํางานอย่างเป็นระบบ ควรติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
ควรกระจายอํานาจในการทํางาน ควรเคารพความคิดของครูและยึดมติที่ประชุมในการทํางาน
ควรมีการวางแผนการบริหารงานอย่างรอบคอบ ควรให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่ครู เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ และควรมีการทํางานร่วมกันภายในศูนย์เครือข่ายให้มากขึ้น
กว่าเดิม
3.2 ด้านอํานาจตามตําแหน่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารควรพัฒนาในประเด็น
ต่อไปนี้คือ การบริหารงานวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การใช้กฎระเบียบในการนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควบคุมให้ครูทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การ
รักษาวินัยและความประพฤติ การใช้กฎระเบียบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การควบคุมและใช้
กฎระเบียบ การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออก
จากราชการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
การส่ ง เสริ ม และประสานงานการศึ ก ษาในระบบอกระบบและตามอั ธ ยาศั ย การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน
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องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และ
หน่วยงานอื่น การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดําเนินงาน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จากผลการวิจัย
ดังกล่าวเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแนวทางที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย สายัณร์ รอดจันทึก (2556 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัย เรื่อง แนว
ทางการพั ฒ นาการใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ผู้บริหารควรใช้อํานาจในตําแหน่งให้เหมาะสมกับงาน โดย
มีการวางแผน การดําเนินการ และติดตามผลอย่างเหมะสม
3.3 ด้านอํานาจการบังคับผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารควรพัฒนาในประเด็นต่อไปนี้
คื อ การนิ เ ทศการศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน พัฒนาการบริหารโดยใช้อํานาจการ
บังคับในการชี้ให้ครูที่ขาดการเชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเห็นบทลงโทษตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การมาปฏิบัติราชการ การประพฤติ
ปฏิบัติตน การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบ
ประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป งานธุรการ งานอาคารสถานที่ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ จากผลการวิจัยดังกล่าวเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแนวทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัสมาดี เจะอาแซ ดิลก
(2558 : บทคั ดย่ อ) ที่ ได้ ทํ าการวิ จัย เรื่ อง การพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ อํานาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายยะรัง อําเภอยะรัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารควรพัฒนาการใช้อํานาจการการบังคับให้เหมาะสม
โดยต้องมีการวางแผนในการทํางานอย่างเป็นระบบ ควรติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
3.4 ด้ า นอํ า นาจการอ้ า งอิ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารควรพั ฒ นาในประเด็ น
ต่อไปนี้คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดทําและเสนอของบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผล
การดําเนินงาน จากผลการวิจัยดังกล่าวเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาเป็ น แนวทางที่ ดี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สายั ณ ร์ รอดจั น ทึ ก (2556 :
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บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควร
พัฒนาการใช้อํานาจอ้างอิงให้เหมาะสม
3.5 ด้านอํานาจข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารควรพัฒนาในประเด็นต่อไปนี้
คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหน่ง การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษางานประสานราชการกับเขต
พื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานอื่น การจั ด ทํ า และเสนอของบประมาณ การจั ด สรรงบประมาณการ
ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการใช้ เ งิ น และผลการดํ า เนิ น งาน จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
แนวทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัสมาดี เจะอาแซ ดิลก (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทํา
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกี่ยวกับการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายยะรัง
อําเภอยะรัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารควรใข้อํานาจข่าวให้เมาะสม โดยต้องมีการวางแผนในการทํางานอย่างเป็นระบบ ควร
ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ควรกระจายอํานาจในการทํางาน ควรเคารพความคิดของครูและยึด
มติที่ประชุมในการทํางาน ควรให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่ครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจ และควรมีการทํางานร่วมกันภายในศูนย์เครือข่ายให้มากขึ้นกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านอํานาจความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารมีการใช้อํานาจได้ดีแล้วและควรพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณโดยยึดแนวทางในสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถและความถนัด
การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาโดยยึดแนวทางในสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถและความถนัด และ
การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้ง
งบประมาณโดยยึดแนวทางในสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถและความถนัด ส่วนการใช้
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อํานาจความเชี่ยวชาญ ที่ควรปรับปรุง คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกันพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยยึดแนวทางในสิ่งที่ตนเอง
มีความรู้ความสามารถและความถนัด การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกัน
พัฒนาตนเองโดยยึดแนวทางในสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถและความถนัด และการ
วินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดย
ยึดแนวทางในสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความสามารถและความถนัด
1.2 ด้านอํานาจตามตําแหน่ง ผู้บริหารมีการใช้อํานาจได้ดีแล้วและควรพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีเป็นหลัก การ
วินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดย
ยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีเป็นหลัก และการวินิจฉัยสั่งการในส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
หลัก ส่วนการใช้อํานาจตามตําแหน่งที่ควรปรับปรุง คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนร่วมกันพัฒนางานกิจการนักเรียนโดยยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
หลัก การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีเป็นหลักและ การ
วินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาโดย
ยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีเป็นหลัก
1.3 ด้านอํานาจการบังคับ ผู้บริหารมีการใช้อํานาจได้ดีแล้วและควรพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาโดยยึดหลักการสร้างความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณโดยยึดหลักการ
สร้างความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษ และการวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกันพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยยึดหลักการสร้างความเกรงกลัว
ต่อการถูกลงโทษ ส่วนการใช้อํานาจการบังคับที่ควรปรับปรุง คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยยึดหลักการสร้างความเกรงกลัว
ต่อการถูกลงโทษ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการดําเนินงาน
ธุรการโดยยึดหลักการสร้างความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษ และการวินิจฉัยสั่งการให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยยึด
หลักการสร้างความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษ
1.4 ด้านอํานาจการอ้างอิง ผู้บริหารมีการใช้อํานาจได้ดีแล้วและควรพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยยึดแนวทางตามหลักการทฤษฎี ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักใน
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การปฏิบัติ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยยึดแนวทางตามหลักการทฤษฎี ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการปฏิบัติ และการวินิจฉัยสั่ง
การให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดย
ยึดแนวทางตามหลักการทฤษฎี ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการปฏิบัติ ส่วนการใช้อํานาจการ
อ้างอิง ที่ควรปรับปรุง คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันจัดทําแผน
งบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณโดยยึดแนวทางตามหลักการทฤษฎี ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเป็น
หลักในการปฏิบัติ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาตนเองโดยยึด
แนวทางตามหลักการทฤษฎี ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการปฏิบัติ และ การวินิจฉัยสั่งการให้
ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
โดยยึดแนวทางตามหลักการทฤษฎี ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการปฏิบัติ
1.5 ด้ านอํานาจข่าวสาร ผู้บริหารมีการใช้ อํานาจได้ดีแล้วและควรพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยยึดข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสนิยมและได้รับการยอมรับเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาโดยยึดข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสนิยมและได้รับการยอมรับเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ และ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโดยยึดข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสนิยมและได้รับการยอมรับเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการใช้อํานาจข่าวสารที่ควรปรับปรุง คือ การวินิจฉัยสั่งการให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนางานกิจการนักเรียนโดยยึดข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแส
นิยมและได้รับการยอมรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมกันพัฒนาการดําเนินงานธุรการโดยยึดข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสนิยมและได้รับ
การยอมรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และการวินิจฉัยสั่งการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยยึดข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสนิยมและได้รับการยอมรับ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง หรือโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
2.2 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อํานาจและ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
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การศึกษาความต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
The Study of Administrational Needs according to
Good Governance Principles of School Administrators under the
Jurisdiction of the Office of Primary Education in
Ubon Ratchathani Region 4.
จิณห์วรา วันทา1, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม2
Chinwara Wantha1, Charoenwit Sompongtam2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริง สภาพที่พึงประสงค์ และความ
ต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเมือง
สําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 42 ข้อ
และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 42 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
สภาพที่เป็นจริงเท่ากับ 0.95 และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ดัชนีความสําคัญของลําดับความต้องการ
จําเป็น หรือ Modified Priority Needs Index : PNIModified
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพที่เป็นจริงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ดังนี้ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
คุ้มค่า และด้านหลักคุณธรรม
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2. สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหา
ต่ํา ดังนี้ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักคุณธรรม
3. ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น โดยรวมมีค่า
เท่ากับ .09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลําดับความสําคัญจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ ด้าน
หลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักคุณธรรม และด้านหลักความคุ้มค่า
คําสําคัญ : ความต้องการจําเป็นในการบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล
Abstract
This study aimed to study the state of actual and expected performance and
administrational needs according to Good Governance Principles of school
administrators in Mueang Sumrong-Khampom School cluster under the jurisdiction
of the Office of Primary Education in Ubon Ratchathani Region 4. The sample
consisted of 84 teachers. The research tool was a 5-scale rating questionnaire of
Likert’s type on of 42 items on actual performance, and 42 items on expected
performance according to Good Governance Principles, with the reliability of 0.95 and
0.96 respectively. The statistics used in this study included frequency, percentage,
mean, standard division, and Modified Priority Needs Index: PNIModified.
The findings were as follows:
1. The actual administrational performance according to Good Governance
Principles of administrators in Mueang Sumrong-Khampom School cluster under the
jurisdiction of the Office of Primary Education in Ubon Ratchathani Region 4, both
overall and each aspect were perceived as high, ranking high to low: Accountability,
Rule of Law, Transparency, Participation, Value for Money, and Morality.
2. The expected administrational performance according to Good
Governance Principles of administrators in Mueang Sumrong- Khampom School
cluster under the jurisdiction of the Office of Primary Education in Ubon Ratchathani
Region 4, both overall and each aspect were perceived as highest, ranking high to
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low: Transparency, Accountability, Rule of Law, Participation, Value for Money, and
Morality.
3. Administrational needs according to Good Governance Principles in
Mueang Sumrong-Khampom School cluster under the jurisdiction of the Office of
Primary Education in Ubon Ratchathani Region 4, revealed that Need Index as a
whole was .09. When considering individually, the Need Indexes were rankly high to
low as follows: Transparency, Participation, Accountability, Rule of Law, Morality, and
Value for Money.
Keywords: Administrational Needs, Good Governance
บทนํา
รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น (สถาบั น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในราชการ, 2548 หน้ า 1) พิ จ ารณา
หลั กเกณฑ์ ดั งนี้ (1) ต้ องมี ความเหมาะสมกั บลัก ษณะของงานแต่ล ะหน่ ว ยงาน (2) ต้อ ง
สามารถนําไปปฏิบัติได้และมีความโปร่งใสในตัวชี้วัดเอง (3) ต้องมีคุณภาพและความแม่นยํา
ของตัวชี้วัดและกรอบตัวชี้วัด (4) ต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนการได้มาซึ่งตัวชี้วัด (5) ต้องสามารถ
ระบุผลที่จะได้รับจากตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน บทบาทผู้บริหารและสภาพการบริหารงานตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาให้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี มี
ประสิทธิภาพ โดยการใช้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
ในภาระงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล
ด้านงานบริหารทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของสถานศึกษา ที่
เป็นไปตามหลักการบริหารงานที่ดีตามหลักการธรรมาภิบาลได้นั้น จึงจําเป็นต้องมีวิธีการที่จะ
ประเมินระบบการบริหารที่เป็นอยู่ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ที่สําคัญเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของระบบธรรมาภิบาล ที่หัวใจของการบริหารอยู่ที่ความโปร่งใส เป็นธรรม และ
การมีส่วนร่วมหรือไม่ วิธีการหนึ่งที่สามารถประเมินระบบการบริหารได้โดยดูจากข้อมูลของ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันกับความต้องการที่แท้จริงในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
(สุวิมล ว่องวาณิช 2542, หน้า 12)
จากความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล การบริหารการศึกษา และการประเมินความ
ต้องการจําเป็นดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินสภาพที่เป็นจริงในการบริหารงานของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นอยู่จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในด้านการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองสําโรงขาม
ป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยผู้วิจัยได้ทําการ
ประเมินหลักการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และ
ด้านหลักความคุ้มค่า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงาน ตามหลักธรร
มาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
หลักการแนวคิดของธรรมาภิบาล
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีเนื้อหาสาระที่สําคัญหลัก ๆ เกี่ยวข้องกับความต้องการ
จําเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองสําโรงขาม
ป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีหลักการแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง คือ หลักการแนวคิดที่ใช้ของสํานักโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Program-UNDP) ประกอบด้วยหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้อง
ตามกฎหมายและการเรียกร้อง (Legitimacy and Voice) ทิศทางการจัดการ (Direction)
การปฏิบัติงาน (Performance) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability) และความเป็น
ธรรม (Fairness) (Graham, Amos and Plumptre, 2003) โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แนวคิด
เรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) ซึ่ ง จํ า แนกได้ 6 ด้ า น ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (สํานัก
นายกรัฐมนตรี 2542, หน้า 26) ดังนี้
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1. หลักนิติธรรม หมายถึง การยึดระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรและสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับเหล่านี้ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เชื่อมั่นในความถูกต้อง เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน หรือสมาชิกในโรงเรียนยึดถือปฏิบัติ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่ าง
ตรงไปตรงมา ทําให้ประชาชนหรือผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และ
มีกระบวนการให้ประชาชนหรือผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจน
4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และร่วม
แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน โดยให้ข้อมูลความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของโรงเรียนและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างประหยัด โดยยึดหลัก
ความคุ้มค่าพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามจุดมุ่งหมาย
สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเป็น
แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้กับสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
การใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติ
มั่นคง และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 4 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพที่ เ ป็ น จริ ง สภาพที่ พึ ง
ประสงค์ และความต้องการจําเป็นในการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของผู้บริ หาร
สถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 4 ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 42 ข้อ
และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 42 ข้อ มีลักษณะเป็น
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แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
สภาพที่เป็นจริงเท่ากับ 0.95 และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ดัชนีความสําคัญของลําดับความต้องการ
จําเป็น หรือ Modified Priority Needs Index : PNIModified
สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้ต่อดังนี้
1. สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สรุปดังนี้
1.1 สภาพที่ เ ป็ น จริ ง ในการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา
ดังนี้ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วน
ร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักคุณธรรม
1.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหา
ต่ํา ดังนี้ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักคุณธรรม
2. ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น โดยรวมมีค่า
เท่ากับ .09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลําดับความสําคัญจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ ด้าน
หลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักคุณธรรม และด้านหลักความคุ้มค่า
2.1 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า สภาพที่เป็นจริง บุคลากรของสถานศึกษา กลุ่มเมือง
สําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวม
รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
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อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และค่าดัชนีลําดับ
ความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .08
2.2 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า สภาพที่เป็นจริง บุคลากรของสถานศึกษากลุ่มเมือง
สําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวม
รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุ บ ลราชธานี เขต 4 โดยรวมรายด้ า นและรายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก และค่ า ดั ช นี ลํ า ดั บ
ความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .07
2.3 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า สภาพที่เป็นจริง บุคลากรของสถานศึกษากลุ่ม
เมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทาง
การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และค่า
ดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .11
2.4 ด้านหลักความมีส่วนร่วม พบว่า สภาพที่เป็นจริง บุคลากรของสถานศึกษา
กลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก และค่าดัชนี
ลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .10
2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า สภาพที่เป็นจริง บุคลากรของสถานศึกษา
กลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก และค่าดัชนี
ลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .09
2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า สภาพที่เป็นจริง บุคลากรของสถานศึกษากลุ่ม
เมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษากลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก และค่าดัชนี
ลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .06
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อภิปรายผล
จากผลของการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยขออภิปรายประเด็นที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
1. สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ขออภิปรายแยกตามสภาพ ดังนี้
1.1 สภาพที่ เ ป็ น จริ ง ในการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มีประเด็นอภิปรายเป็นรายด้าน
ดังนี้
1.1.1 ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม อยู่ ใ นระดั บ มาก ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การ
บริหารโรงเรียน มีการจัดบุคลากรครูอยู่เวรปฏิบัติราชการในการดูแลความเรียบร้อยของ
โรงเรียนในวันหยุดราชการ รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้
ความสามารถและเต็ ม เวลาราชการ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งมาจากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารนํ า
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ มาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียนยอมรับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นํามาใช้ในโรงเรียน
โรงเรียนมีการบริหารงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย โรงเรียนมีโครงสร้างการแบ่งงานและ
มอบหมายงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง)
(2558, หน้า 93) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษาสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ด้านหลักนิติธรรม ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
1.1.2 ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บุคลากร
ในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร และอดทน รองลงมาคือ บุคลากรใน
โรงเรียนมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ของสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีวินัย รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ตัดสินใจตามมติที่ประชุมเป็นหลัก และไม่ยึดพวกพ้อง เป็นผู้มีความเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ สุรินทร์
(2552, หน้า 5) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสาม
หมอ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาอุดรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า หลักคุณธรรม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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1.1.3 ด้ า นหลั ก ความโปร่ ง ใส อยู่ ใ นระดั บ มาก ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
โรงเรียนมีการบริหารการเงิน พัสดุ ตามระเบียบของทางราชการอย่างมีระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว
ทันเวลา รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนทุกคนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาได้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจน
โปร่งใส ยึดถือระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องงบประมาณ
ต่าง ๆ อย่างมีระบบชัดเจน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี มีการตรวจสอบงานทุก
ขั้นตอน และมีการประชุมผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อประสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินการ เมื่อ
โรงเรียนมอบหมายงานให้บุคลากรคนใด จะคํานึงถึงความรู้ความสามารถเป็นสําคัญ โดยจะ
รับฟังความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง และมีมติร่วมกันของทุกฝ่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชัย
โนนทิง (2551, หน้า 217) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านหลักความ
โปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.1.4 ด้ านหลักการมีส่วนร่ วม อยู่ในระดั บมาก ข้อที่มี ค่า เฉลี่ ยสู งสุด คื อ
โรงเรียนได้ให้ชุมชน ผู้นําชุมชน วัด/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดําเนินงาน รองลงมาคือ ประชาชน/ผู้ปกครอง/นักเรียน มีโอกาสเสนอความคิดเห็น
และติชมผลการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดย
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระวิรัช เอี่ยมศรีดี (2554,
หน้า 103) ได้ศึกษาการประเมินความต้องการจําเป็นในการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลของครูและบุคลากรของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า สภาพที่เป็นอยู่ในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชนเนื่องในวันสําคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ/วันแม่
แห่งชาติ รองลงมาคือ เมื่อมีนโยบายหรือกิจกรรมเร่งด่วน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
บริ ห ารงานโดยเอาใจใส่ใ นงานที่รั บผิ ด ชอบ มีการปรั บปรุ งและพั ฒ นางานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา เจริญพล (2552) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึ ก ษา
จังหวัดขอนแก่น ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ
มาก
1.1.6 ด้ า นหลั ก ความคุ้ ม ค่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา
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มี การบริหารงาน โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญ หา ความต้ องการของสถานศึกษา เพื่ อใช้
ประกอบการวางแผน กําหนดวิธีดําเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้อย่าง
คุ้มค่า สอดคล้องกับสุวรรณ ทองคํา (2544) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก
1.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด มีประเด็นอภิปรายเป็นราย
ด้าน ดังนี้
1.2.1 ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความรู้ ค วามสามารถและเต็ ม เวลาราชการ
รองลงมาคือ การบริหารโรงเรียนมีการบริหารงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ผู้บริหารทํางานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการบังคับใช้อย่างเป็น
ธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระวิรัช เอี่ยมศรีดี (2554,
หน้า 97) ได้ศึกษาการประเมินความต้องการจําเป็นในการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลของครูและบุคลากรของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า สภาพที่
ควรจะเป็นในด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รายข้อพบว่า บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและเต็มเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
1.2.2 ด้ า นหลั ก คุ ณ ธรรม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร
และอดทน ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารยังใช้อํานาจในการบังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจ ความขยันหมั่นเพียรและอดทนยังมีสิ่งที่จะต้อง
พัฒนา สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 6) ได้กล่าวว่า
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในหลัก
คุณธรรมว่าจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติ หน่วยงานเป็นตัวอย่างของสังคม
มีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพที่สุจริต
1.2.3 ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
เมื่อโรงเรียนมอบหมายงานให้บุคลากรคนใด จะคํานึงถึงความรู้ความสามารถเป็นสําคัญ โดย
จะรั บ ฟั ง ความคิด เห็น ข้ อ โต้ แ ย้ ง และมี ม ติ ร่ว มกั น ของทุก ฝ่า ย รองลงมาคื อ บุ ค ลากรใน
โรงเรียนทุกคนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
โรงเรี ย นยั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการรั บ ฟั ง และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งแสดงความคิ ด เห็ น
ตลอดจนตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้ทราบอย่างชัดเจน ยังไม่เพียงพอ
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สอดคล้องกับพิชญาภา จันทศรี (2553, หน้า 120) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร สังกัดสถาบันการพลศึกษา ผลการศึกษาความ
ต้องการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความโปร่งใส พบว่า มีการจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับให้บุคลากรทุกคนทราบ มีความต้องการ
อยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น ๆ
1.2.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ โรงเรียนมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาของ
นักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนได้ให้ชุมชน ผู้นําชุมชน วัด/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนยังให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการเปิดโอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ชุมชน ผู้นําชุมชน วัด/หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ไม่มากพอ สอดคล้องกับสํานักนายกรัฐมนตรี (2542, หน้า 48)
ได้ ก ล่ า วว่ า หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มคื อ การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ แ ละเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวน
การประชาพิจารณ์ หรือการแสดงประชามติ
1.2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชนเนื่องในวันสําคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ/วัน
แม่แห่งชาติ รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงานทุกคน ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารยังให้ความสําคัญกับนักเรียนและชุมชนในการทํา
กิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่ง
กันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับ พระวิรัช เอี่ยมศรีดี (2554, หน้า 105) ได้ศึกษา
การประเมินความต้ องการจําเป็นในการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิ บาลของครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า สภาพที่ควรจะเป็นใน
ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
เนื่องมาจากครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความต้องการไปในแนวทางเดียวกัน คือยังไม่มี
ความคุ้มค่าเท่าที่ควร และมีความต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากพัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุด สอดคล้องกับ พิชญาภา จัน
ทศรี (2553, หน้า 122) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของบุคลากร สังกัดสถาบันการพลศึกษา ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารงาน
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ตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความคุ้มค่า พบว่ามีการจัดสรรทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจํากัด
ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น โดยรวมมีค่า
เท่ากับ .09 เรียงตามลําดับความสําคัญจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลัก
ความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลัก
ความคุ้มค่า พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านหลักนิติธรรม ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า
โดยรวมมีค่าเท่ากับ .08 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ รองลงมาคือ การบริหารโรงเรียนมีการบริหารงานโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย สอดคล้องกับ สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา (2547, หน้า 21) ศึกษาเรื่องการ
บริหารการจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบ้านฉาง ได้เสนอ
ให้ผู้บริหารของเทศบาลเร่งปรับโครงสร้างและระบบงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการบริหาร
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรมที่ว่า การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การ
บังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะทําให้สังคมยินยอมพร้อมใจกัน
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่
ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล และนํากฎระเบียบการบริหารงานของเทศบาลมา
บังคับใช้ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
2.2 ด้านหลักคุณธรรม ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น พบว่า
โดยรวมมีค่าเท่ากับ .07 ข้อที่มีความสําคัญสูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนเป็นคนมีเหตุผล รับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีความเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน สอดคล้องกับ ฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล
(2555, หน้า 28) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักคุณธรรม เป็นการบริหารงาน
ด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป วางตัวเป็นกลาง มีน้ําใจ
รู้จักเสียสละ และรู้จักกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึง
การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
เป็นผู้นําในการจัดโครงการเชิงคุณธรรมจริยธรรม
2.3 ด้านหลักความโปร่งใส ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น
พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .11 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดระบบเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางสถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ รองลงมาคือ เมื่อมีการ
เรียกเก็บเงินจากทางผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องใด ๆ ก็ตาม มีการออกใบเสร็จรับเงินตามที่เป็น
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จริงทุกครั้ง สอดคล้องกับ มุตตา คงคืน (2551, หน้า 23) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา
ตามหลัก ความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจ ความมั่น ใจ และความโปร่งใสในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ทั่ วไป และการบริ ห ารงานวิ ช าการ โดยมี การทําหลัก ฐานเอกสารข้ อมูล และเปิดเผยต่ อ
สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสถานศึกษา ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกส่วน
ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.4 ด้านหลักความมีส่วนร่วม ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น
พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .10 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ โรงเรียนมีการนําความคิดเห็นของประชาชน
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน รองลงมาคือ บุคลากรทุกคนมีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ อรทัย แสงทอง (2551, หน้า 4) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การ
เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานและผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
ผลกระทบจากการบริหารงานหรือการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้ร่วมรับรู้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รวมทั้งร่วมสนับสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่
ตนเองได้ร่วมตัดสินใจ
2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น
พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .09 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความไว้วางใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานทุกคน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้าง
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ มุตตา คงคืน (2551, หน้า 26) ได้กล่าวว่า การ
บริหารสถานศึกษาตามหลักความรับผิดชอบ เป็นการสร้างความตระหนักใน สิทธิ หน้าที่
ความสํานึก ในความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานศึ ก ษา มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถให้
บรรลุผลสําเร็จ ใส่ใจต่ออุปสรรค ปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยมีความ
กระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหา กล้าที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการตัดสินใจดําเนินการบางอย่าง
ทั้งที่มาจากตนเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจํ า เป็น
พบว่า โดยรวมมีค่าเท่ากับ .06 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ใช้เพื่อการลดค่าใช้จ่ายแต่มุ่งเน้นคุณภาพ และผลสําเร็จเป็นสําคัญ รองอันดับหนึ่งคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นําวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่หรือดัดแปลงให้เกิดผลผลิตใหม่
รองอันดับสองคือ โรงเรียนมีบัญชีควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์การศึกษาอย่างเป็นระบบ
และโรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรที่มี อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สถาบันพระปกเกล้า (2545 ; บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนี
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วัดผลทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีพบว่า หน่วยงานมีการประหยัด ใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการจําเป็นในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 หลักนิติธรรม ผู้บริหารควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ มีการบริหารงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม เสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถของ
บุคลากรเป็นสําคัญ
1.2 หลักคุณธรรม ผู้บริหารควรเป็นคนมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของ
ผู้อื่น เป็นผู้มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของตน ตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ของ
ผู้บริหาร ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม และมีศีลธรรมในการบริหารงาน
1.3 หลักความโปร่งใส ผู้บริหารควรมีการจัดระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
สถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ การเรียกเก็บเงินจากทางผู้ปกครอง
นักเรียนควรมีการออกใบเสร็จรับเงินตามที่เป็นจริงทุกครั้ง การมอบหมายงานควรคํานึงถึง
ความรู้ความสามารถเป็นสําคัญ โดยจะรับฟังความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง และมีมติร่วมกันของทุก
ฝ่าย
1.4 หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน และควรมีการประสานงานกับเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อวางแผนการดําเนินงานและของบประมาณสนับสนุน
1.5 หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรมีความไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงานทุกคน มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ต่อ
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
1.6 หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารควรมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อการลด
ค่าใช้แต่จ่าย มุ่งเน้นคุณภาพ และผลสําเร็จเป็นสําคัญ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นําวัสดุที่ใช้
แล้วมาใช้ใหม่ หรือดัดแปลงให้เกิดผลผลิตใหม่ มีการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม เมื อ งสํ า โรงขามป้ อ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4
2.2 ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เมืองสําโรงขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จาก
กลุ่มผู้ปกครอง หรือคณะกรรมการสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองสําโรง
ขามป้อม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
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“ทําไมคุยกับคนนี้แล้วรูส้ ึกดีจัง” โดย โยชิดะ ฮิซุโนะริ
ปริทัศน์โดย รศ. ดร. สมาน อัศวภูม1ิ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน
โยะชิดะ ฮิซะโนะริ เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุนิปปง บรอดคาสติ้ง ซิสเต็ม
และ นิตะมินะ เรดิโอ” เกิดที่โตเกียว เมื่อ ค.ศ. 1975 สําเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคโอ เคยได้รับรางวัลกาแล็กซี สาขาผู้จัดรายการวิทยุ 2012 และเป็นผู้บริหาร
บริษัทโทน คอนเนคต์ ติดต่อเขาได้จาก twitter:@yoshidahisanori
หนังสือเล่มนี้แปลโดย โยซุเกะ
สาระสําคัญของหนังสือ
ก่ อ นอื่ น ผู้ ป ริ ทั ศ น์ อ ยากจะบอกว่ า เลื อ กซื้ อ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ พราะคิ ด ว่ า จะได้ ฟั ง
คําแนะนําที่หวานแหวว ซึ่งจะเป็นคําแนะนําที่ผู้ปริทัศน์สามารถนําไปใช้เพื่อเป็นนักสื่อสารโร
แมนติก และเสริมเสน่ห์ให้กับตนเองมากขึ้นเท่านั้น แต่พออ่านจบก็พบว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับ
“ความเข้าใจและเทคนิคในการสื่อสาร” ที่ไม่ค่อยปรากฏในตําราด้านการสื่อสารทั่วไป จึง
ตัดสินใจปริทัศน์ครับ อย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถที่จะนําสาระทั้งหมดมาสรุปไว้ในปริทัศน์ได้
ทั้งหมดครับ
หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 11 บท ประกอบด้วย 9 บทหลัก บทนํา และบทส่งท้าย คือ
บทนํา ผู้เขียนกล่าวถึงว่าคนส่วนใหญ่กลัวที่จะสนทนากับคนอื่น เพราะเป็นคนพูดไม่เป็น แต่
หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว “บอกลาคนเก่าของตนเองซึ่งเป็นคนพูดไม่เก่งได้เลย บทที่ 1
กล่าวถึงเป้าหมายในการสื่อสาร ซึ่งตําราทั่วไปบอกว่า เพื่อการสื่อสารสาระที่ต้องการสื่อสาร
แต่ผู้เขียนบอกว่าจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร คือการทําให้รู้สึกดีและผ่อนคลายขณะที่สื่อสาร
หรือสนทนากัน
บทที่ 2 กล่าวถึงเมื่อผู้เขียนยังมีข้อบกพร่องในการสื่อสาร ซึ่งจริง ๆ ผู้เขียนไม่ค่อย
เห็นด้วยในการใช้คําว่า “บกพร่องด้านการสื่อสาร” เพราะหลายคนไม่ค่อยอยากพูด หรือ
สนทนากับคนอื่นด้วยเกรงว่าจะมีข้อบกพร่องในการสื่อสาร โดยเกรงว่าตนเองจะไม่มีข้อมูลใน
การสื่อสาร และสื่อสารได้ไม่ดี คนจะไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเองสื่อสาร แต่ผู้เขียนเห็นว่าการสื่อสาร
เป็นเพียงเกม ซึ่งมีกติกาในการเล่น แค่เล่นตามกติกาของเกมเท่านั้น โดยเกมมีจุดมุ่งหมายให้คู่
สนทนารู้สึกดี สนทนากันได้ราบรื่นนั่นเอง
1

รองศาสตราจารย์ , ดร. ข้ า ราชการบํ า นาญ (Associate Professor, Ph.D., retired government
servant service)
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บทที่ 3 อธิบายเกี่ยวกับเกมการสื่อสาร เป็นเกมที่ไม่มีคู่ต่อสู้เหมือนเกมอื่น สิ่งที่จะ
เอาชนะคือ “ความอึดอัด” ของผู้ร่วมสนทนา เป็นเกมที่จําเป็นต้องเล่น (เพราะถ้าไม่เล่น คือ
ไม่พูดคุยกันแล้ว การสนทนาหรือการสื่อสารก็ไม่เกิดขึ้น) และวิธีเอาชนะคือ “การยืดหยุ่น”
(คืออย่าเอาจริงเอาจัง เอาแพ้เอาชนะกัน)
บทที่ 4 นําเสนอเกี่ยวกับการเตรียมตัวลงสนาม (การสื่อสาร) ควรเข้าใจว่าการสื่อสาร
ก็ต้องหวังผล คือ “ทําให้คู่สนทนารู้สึกดี และอยากสนทนาด้วย” จงอย่าใช้อคติ คือความเอน
เอียงจากการไม่รู้ เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร แต่ใช้เป็นจุดแสวงหาข้อมูลและความเข้าใจมาก
ขึ้น เปลี่ยนจุดเน้นของการสื่อสารจากการถ่ายทอดเป็นการส่งต่อ คือส่งต่อข้อมูลสู่ผู้รับสาร
(ส่วนจะเข้าใจอย่างไรก็แล้วแต่ผู้รับสาร) ใช้ปมด้อยเป็นปมเด่นแทน และคิดว่าการสื่อสารเป็น
เดิมพันแบบหนึ่ง ถ้าชนะ (คือพูดคุยกันราบรื่น) ก็ดีแล้ว แต่ถ้าแพ้ (คือทําอย่างไรก็ยังสนทนา
กันไม่ราบรื่น) ก็ไม่มีอะไรเสียหาย เพียงแต่ไม่ได้เพิ่มเท่านั้นเอง (ถ้าคิดได้แบบนี้ก็จะไม่กลัวที่
จะสนทนากับคนอื่นอีกต่อไป)
บทที่ 5 ผู้เขียนใช้หัวข้อว่า “ความเงียบคือความสําเร็จ” โดยผู้เขียนกล่าวถึงการอ่าน
บรรยากาศในการพูด และการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างสนทนา และสุดท้ายกล่าวถึงว่า
“บางครั้งความเงียบก็เป็นสิ่งที่ดี ไม่เสียหาย จงอย่าตกใจ ขอเพียงแต่บรรยากาศสนทนาไม่เสีย
ก็พอ
บทที่ 6 กล่ าวถึงเทคนิ คการพู ด เช่ น คุยกันเรื่องที่คู่สนทนาสนใจ ตั้งคํา ถามให้คู่
สนทนาได้พูดเยอะ สนใจคู่สนทนาอย่างใส่ใจ พยายามไม่ขัดแย้งกัน ชื่นชมคู่สนทนา ไม่ทําตัว
เก่งกว่าคู่สนทนา ทึ่งคู่สนทนา และพูดคุยกันให้สนุกเข้าไว้ บทที่ 7 กล่าวถึงแนวทางในการ
พัฒนาทักษะในการตั้งคําถาม บทที่ 8 กล่าวถึงกลยุทธ์อารมณ์ขัน และบทที่ 9 พฤติกรรมที่ผิด
ในการพูดคุยกัน คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การโกหก ขัดคอ และโอ้อวด และ ใช้คํา
ว่า “ไม่” บ่อยไป (คือลดพูดคําว่า “ไม่” ครับ)
ส่วนบทส่งท้าย ผู้เขียนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือว่า เขียนแบบ
พูดคุยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เหมือนกับผู้อ่านฟังรายการวิทยุที่ผู้เขียนจัดอยู่ ครับ
ความเห็นและข้อเสนอแนะท้ายเรื่อง
ผู้ปริทัศน์ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า หนังสือเล่มนี้เป็นข้อแนะนําเกี่ยวกับการสื่อสารที่
แปลกและแตกต่างไปจากตําราเกี่ยวกับการสื่อสารโดยทั่วไป ดังสาระที่นําเสนอไปแล้ว ซึ่ง
กล่าวโดยสรุป คือ ผู้เขียนเน้นการสื่อสารแบบพูดคุยกัน หรือการสนทนา ซึ่งคนทั่วไปจะรู้สึกไม่
ค่อยกล้าพูดกับคนอื่น โดยเฉพาะคนแปลกหน้า เพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไร หรือพูดไปแล้วเกรง
ว่าคู่สนทนา หรือผู้อื่นจะเข้าใจว่าเราไม่รู้อะไร หรือไม่น่าสนใจ เป็นต้น แต่ผู้เขียนเสนอว่า
“การสื่อสารในการสนทนากันนั้น ไม่มีแพ้ หรือชนะ แต่ทําอย่างไรจึงจะทําให้การสนทนา
ดําเนินไปราบรื่น และรู้สึกดี” ความสําเร็จของการสนทนา คือทําให้คู่สนทนารู้สึกดี และ
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ร่วมมือในการสนทนาให้ตลอด ผู้ปริทัศน์เห็นว่าเป็นคําแนะนําที่ดี และได้จากประสบการณ์
ตรงของผู้เขียน หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้ปริทัศน์ได้นําใช้เทคนิคบางประการในการ
สนทนากับคนแปลกหน้า ก็พบว่าได้ผลเป็นที่น่าประทับใจ จึงฝากผู้อ่านและผู้สนใจได้ศึกษา
รายละเอียด และนําไปทดลองใช้ดูนะครับ
เอกสารอ้างอิง
โยะชิดะ ฮิชะโนะริ. (2017). ทําไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง. แปลโดยโยซุเกะ. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์วีเสิร์น.
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คําแนะนําในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ ผลงานทางวิ ชาการที่มีคุณ ภาพ พัฒนาองค์ค วามรู้ ท าง
วิชาการ ด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี
บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การ
จัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอ้างอิงประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ
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ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นต้องนําเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ทางวิ ช าการที่มีป ระโยชน์แ ละน่ า สนใจ รวมถึ ง การนํา เสนอผลการวิ จัย ที่ เ ป็ น ปั จ จุบั น เป็ น
ประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์นั้น จะต้องผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
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กับด้านสังคมศาสตร์
สํ า หรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Journal of Innovative Social Science
จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง การเผยแพร่
ต่อไปต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจ้ง/ตอบกลับการได้รับบทความตามข้อกําหนดการส่งบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว่ า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว่ า บทความเป็ น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ต่อไป โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาว่าบทความ
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์ได้หรือบทความนั้นๆ ควรมีการแก้ไขในบางส่วนก่อนการ
ตีพิมพ์ หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการจะอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส่ ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารตี พิ ม พ์ ใ ห้ เ จ้ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปิดรับตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือ
สมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น อย่างเป็นระบบ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป็ น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ หรือประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
จากการวิจั ยที่ ผ่ านมา จากเอกสารอ้ างอิง จากความคิ ดเห็นของผู้ เขียนและผู้ อื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม่ ที่สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฎี หรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็น
การนําเสนอแนวทางในการวิ เคราะห์องค์ความรู้ใ หม่ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียง หรือ
วิเคราะห์มาก่อน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเรียงความย่อหน้าเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไว้โดยครบถ้วน และควรมีความยาวไม่เกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไม่เกิน 4 คํา และระบุไว้
ท้ายบทคัดย่อ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอ้างอิง (References)
6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)
บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเรียงความย่อหน้าเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไว้โดยครบถ้วนและควรมีความยาวไม่เกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไม่เกิน 4 คํา และระบุไว้
ท้ายบทคัดย่อ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอ้างอิง (References)
6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)

การเตรียมต้นฉบับผลงานที่รับตีพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single Space)
พร้อมระบุเลขหน้า และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต้ อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช้ ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ
3. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหน้ากระดาษ โดยระบุชื่อผู้เขียนของแต่ละคนที่มีส่วนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อภาษาไทย ให้ใช้คําว่า “บทคัดย่อ” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซ้ายหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายให้สม่ําเสมอ จํานวนไม่เกิน 300 คํา
บทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ ให้ ใ ช้ คํ า ว่ า “Abstract” ใช้ ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช้ า ยหน้ า กระดาษ ส่ ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย่ อ ใช้ ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายให้สม่ําเสมอ จํานวนไม่เกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของต้นฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไม่เกิน
15 หน้า กระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา และเอกสารอ้างอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช้ ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซ้ายหน้ากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายให้สม่ําเสมอ
6. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ข้อมูลในส่วนเชิงอรรถ
7.1 ข้อมูลผู้เขียน ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลขกํากับตามลําดับ
และให้ใส่เครื่องหมาย * เป็นตัวยกกํากับท้ายชื่อผู้แต่งหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช้ ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 ส่วนประกอบอื่นหรือแหล่งที่มาของบทความ เช่น แหล่งทุนให้นําไปไว้ในส่วน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้รูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใช้ตัวเลขอารบิกเท่านั้น และไม่ให้ใช้การตั้งค่าตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ส่งบทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะต้องมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักให้พิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่
การติดต่อในการส่งบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-319-900 ต่อ 110
โทรสาร : 045-319-911
E-mail: jriss@rtu.ac.th
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