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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความ

เหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว

บ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่

กำาหนด	 2)	 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	3)	ตรวจสอบค่าความ

เทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งหรอืคา่นำา้หนกัองคป์ระกอบตามเกณฑ์

ที่กำาหนด	 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ชนดิมาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	ทีม่คีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั		

0.93		จากกลุม่ตวัอยา่ง	สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจำานวน	382	แหง่	

ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน	วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้

สถติเิชงิพรรณนา	และสถติเิชงิอา้งองิโดยใช้โปรแกรม	LISREL	

มีผลการวิจัย	 ดังนี้	 1)	 ตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	มคีา่เฉลีย่ความเหมาะสม	และคา่สมัประสทิธิก์ารก

ระจายเพื่อคัดสรรไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์

ที่กำาหนดไว้	 คือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า	 3.00	 และค่า

สมัประสทิธิก์ารกระจายเทา่กบัหรอืตำา่กวา่รอ้ยละ	20	2)	โมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย

มีค่าไค-สแควร์	(chi-square)	เท่ากับ	9.25	ที่ชั้นแห่งความเป็น

อิสระ	(degrees	of	freedom)	เท่ากับ	23	ค่าความน่าจะเป็น

เข้าใกล้	1	(p	=0	.99)	นั่นคือ	ค่าไค	-	สแควร์	ไม่มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ	 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (GFI)	 รวมทั้ง

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 มีค่า

เท่ากับ	1.00	และ	0.99	ตามลำาดับ	และค่าความคลาดเคลื่อน

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์	(RMSEA)	เท่ากับ	0.000	และ	

3)	 องค์ประกอบหลักมีค่าความตรงเชิงโครงสร้างหรือค่านำ้า

หนักองค์ประกอบสูงกว่า	0.70	ทุกองค์ประกอบ	องค์ประกอบ

ยอ่ยทกุองคป์ระกอบยอ่ย	และตวับง่ชีท้กุตวัมคีา่ความตรงเชงิ

โครงสร้างหรือค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.30	

คำ�สำ�คัญ: การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Abstract

	 This	study	aimed	to	develop	the	school-based	

management	 indicators	 for	 schools	 under	 jurisdiction	

of	the	Office	of	Basic	Education	Commission	with	the	

following	 objectives:	 1)	 to	 study	 the	 appropriateness	

of	 indicators	 in	structural	relationship	of	school-based		

management	as	specified	criterion,	2)	to	test	the	congruence		

of	developed	model	with	empirical	data,	and	3)	to	inves-

tigate	the	construct	validity	or	factor	loading	as	specified	

criterion.	Data	were	 collected	 by	using	 5	 level	 rating	

scale	with	reliability	of		0.932	from	samples	of	382	basic	
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education	 institutes	obtained	by	multi-stage	sampling.	

Data	were	analyzed	by	descriptive	statistic,	and	infer-

ential	statistic	using	Statistical	Computer	Program,	and	

LISREL	Program.		

	 The	research	findings	were	as	follows:	1)	The	

school-based	management	indicators	were	appropriate.		

The	coefficient	of	variation	in	the	Structural	Relationship		

Model	was	appropriate	as	specified	criterion.	The	aver-

age	 value	was	 equal	 to	 or	 higher	 than	 3.00,	 and	 the	

coefficient	of	variance	was	equal	to	or	higher	than	20%.	

2)	The	structured	model	of	school-based	management	

indicators	was	congruent	with	empirical	data	including	

Chi-Square	=	9.25	at	degree	of	freedom	=	23,	probability	

=	0.99.	The	chi-Square	was	not	significant.	In	addition,	the	

GFI	and	AGFI	were	1.00,	and	0.99	respectively.	Moreover,	

the	RMSEA	was	0.000.	3)	For	major	factor,	its	construct	

validity	or	factor	loading	was	higher	than	the	criterion	

0.70	in	every	factor.		The	sub-factors	and	indicators	had	

construct	validity,	or	factor	loading	in	higher	level	than	

criterion	0.30.

Key word: school-based	management

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	2542	

และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พุทธศักราช	 2545	 ได้กำาหนด

ให้มีการปฏิรูปการศึกษา	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 สติปัญญา	 ความรู้		

และคุณธรรม	 และให้ยึดหลักการจัดการศึกษาในลักษณะ

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน	ให้สังคมและชุมชน

มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา	มสีว่นรว่มในการพฒันาสาระและ

กระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	

มาตรา	39	แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	

2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545	ได้กำาหนด

ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำานาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา	 ทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงาน

บคุคล	และการบรหิารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการสำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษา	 และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง	

ผลจากการปฏริปูการศกึษาครัง้นี	้ทำาใหม้กีารเปลีย่นแนวความ

คดิการบรหิารโรงเรยีนจากเดมิทีม่ลีกัษณะการบรหิารแบบรวม

อำานาจนยิมเนน้การปฏบิตัติามระเบยีบ	นโยบาย	และคำาสัง่และ

การควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา	 อำานาจการบริหาร

อยู่ที่ส่วนกลาง	 โรงเรียนมีอำานาจในการตัดสินใจน้อยมาก		

มาเปน็การบรหิารแบบกระจายอำานาจ	(decentralization)	เพื่อ

ให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจในขอบข่ายหน้าที่และ	

ภาระงาน	และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง	ชุมชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 รวมทั้งการให้

อสิระแกส่ถานศกึษาในการกำาหนดความตอ้งการของตนเองได	้

ซึ่งลักษณะของการกระจายอำานาจดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ตรง

กบัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐาน	(school-based	manage-

ment)	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)

	 การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	 เป็นรูปแบบใน

การบริหารจัดการศึกษาที่ริเริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา		

ในช่วงทศวรรษ	 1980	 (Wohstetter,	 1995	 ;	 Cheng,	 1996	

อ้างถึงใน	 อุทัย	 บุญประเสริฐ,	 2545:	 12)	 ซึ่งเป็นผลมาจาก

การพัฒนาการบริหารจัดการในภาคธุรกิจที่ประสบผลสำาเร็จ

ทำาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเริ่มตระหนักว่า		

สามารถนำาแนวทางการบริหารแนวใหม่ของภาคอุตสาหกรรม

มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้เช่นกัน	ดังนั้น	สถาน

ศกึษาตา่งเริม่ใหค้วามสนใจ	และไดป้ฏริปูระบบโครงสรา้งและ

รูปแบบการบริหารภายในสถานศึกษา	 ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา	 พัฒนาภาวะผู้นำา	 วางแผน

งบประมาณดว้ยตนเอง	เนน้ความเปน็อสิระในการใชท้รพัยากร

ของสถานศึกษา	 เน้นการกระจายอำานาจจากหน่วยงานกลาง

ไปสู่สถานศึกษา	และในปลายทศวรรษที่	1980	นวัตกรรมการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่นำาไป

ใช้ ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกแทนการ

สั่งการจากต้นสังกัด	 หรือที่เรียกว่า	 การบริหารรูปแบบการ

ควบคุมจากภายนอก	(external	control	management)	(เสาว

นิตย์	ชัยมุสิก,	2544)	ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ	Cheng		

(1993)	และ	David	(1989,	อา้งถงึใน	วโิรจน	์สารรตันะ,	2548:	

45)	 ที่เชื่อว่า	 ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไม่อาจจะเกิด

ขึ้นได้ดีจากวิธีการสั่งการและการควบคุมแบบบนสู่ล่าง	 (top-

down	 command	 and	 control)	 หรือจากภายนอกสู่ภายใน	

(outside-in)	 แต่จะเกิดขึ้นได้ดีจากภายในของโรงเรียนแต่ละ

แห่งเอง	 (inside-out)	 สำาหรับแนวคิดลักษณะการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการบริหาร

จัดการโดยตรง	 เป็นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระและมี

ความคลอ่งตวัในการบรหิารงานดา้นวชิาการ	ดา้นการเงนิ	ดา้น

การบริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารทั่วไป	 เปิดโอกาส

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 และให้มีการบริหารในรูป
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คณะกรรมการของโรงเรียน	 โดยมีความเชื่อว่าการตัดสินใจที่

ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด	 (Wohlstetter,	 1995	 อ้าง

ถึงใน	อุทัย	บุญประเสริฐ,	2545:	34;	ศักดิ์จิต	มาศจิต,	2548)		

ซึ่งสอดคล้องกับ	Rondinelli	and	Cheema	(1983)	ได้เสนอ

แนวคิดว่า	 การกระจายอำานาจเป็นการถ่ายโอนความรับผิด

ชอบในการวางแผน	 การบริหารจัดการ	 การระดมทรัพยากร		

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลางไปยัง	 1)หน่วยงาน

ของรัฐในระดับพื้นที่	 2)	 หน่วยงานในสังกัด	 หรือฝ่ายบริหาร	

3)	 คณะนิติบุคคล	 4)	 หน่วยงานระดับภาค	 หรือ	 5)	 องค์กร

เอกชน	 หรือองค์กรอาสาสมัคร	 นอกจากนี้	 Lewis	 (2006),	

Leithwood	and	Menzies	(1998)	ได้กล่าวถึงความสำาคัญว่า	

ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกต่างใช้	 การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็น

ฐานเป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงระบบการเงิน	 และการให้บริการ

ทางการศึกษา	 โดยเน้นการกระจายอำานาจารตัดสินใจให้กับ	

ผู้ปกครองนักเรียน	ชุมชนโดยรอบโรงเรียน	สำาหรับการปฏิรูป

การศกึษาของประเทศองคก์ารเพื่อความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ

และการพัฒนา	(Organization	for	Economic	Co-operation	

and	Development-OECD)		

	 ด้วยเหตุที่การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานเป็น

แนวคิดในด้านการบริหารที่ยึดสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของ

การบริหารจัดการ	 โดยมุ่งหวังว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานจะเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบ

ผลสำาเรจ็	ซึง่จากการสงัเคราะหแ์นวคดิ	หลกัการและวธิดีำาเนนิ

การการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานจากเอกสารที่หน่วย

งานต้นสังกัดได้กำาหนดให้ โรงเรียนดำาเนินการ	 พบว่า	 หน่วย

งานต้นสังกัดจะแจ้งแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานอย่างกว้างๆ	

เท่านั้น		สถานศึกษาจะต้องนำาแนวคิด	หลักการ	และวิธีดำาเนิน

การเหล่านั้นมากำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ	 เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการวัดความสำาเร็จในการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาในประเดน็ทีว่า่	หากไดม้กีารสรา้งและ

พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ครอบคลุม	

กับภารกิจของสถานศึกษาทั้งในบทบาทของการรองรับการ	

กระจายอำานาจ	และบทบาทของการเป็นสถานศึกษานิติบุคคล		

จะเปน็ประโยชนต์อ่สถานศกึษาในการทีจ่ะคดัเลอืกตวับง่ชีเ้พื่อ

จัดทำาเป็นเครื่องมือในการกำากับ	 ติดตามการบริหารจัดการ

ศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ	 และเกิด

ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 1.	 เพื่อศกึษาระดบัความเหมาะสมของตวับง่ชีก้าร

บรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานของสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และคัดสรรกำาหนดไว้ ใน

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

หรือมากกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ

ตำ่ากว่า	ร้อยละ	20	

	 2.	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้างการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

โดยใช้เกณฑ์	 1)	 ค่าไค-สแควร์	 (chi	 square)	 มีค่าตำ่าหรือ

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ความน่าจะเป็นหรือค่า	 P	 -	 value		

สงูกวา่	0.05	2)	คา่ดชันคีวามกลมกลนืหรอืคา่	GFI	(goodness	

of	fit	index)	และคา่ดชันวีดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้

หรือค่า	AGFI	 (adjust	 goodness	 of	 fit	 index)	มีค่าตั้งแต่	

0.9	-	1.00	และ	3)	ค่า	RMSEA	มีค่าตำ่ากว่า	0.05

	 3.	 เพื่อทดสอบค่าความตรงเชิงโครงสร้าง	 หรือ

ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (factor	 loading)	 ตามเกณฑ์ดังนี้	

1)	เท่ากับ	หรือมากกว่า	0.70	สำาหรับองค์ประกอบหลัก	และ	

2)	เท่ากับ	หรือมากกว่า	0.30	สำาหรับองค์ประกอบย่อย	และ

ตัวบ่งชี้

สมมติฐ�นก�รวิจัย

	 โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารโดย

ใช้ โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากผลการ

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

	 การพฒันาตวับง่ชีก้ารบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐาน

ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	ประกอบดว้ย	4	องคป์ระกอบหลกั	13	องคป์ระกอบยอ่ย	

68	ตัวบ่งชี้	 โดยองค์ประกอบหลักประกอบด้วย	การกระจาย	

อำานาจ	(decentralization)	การมสีว่นรว่ม	(participation)	การ

บรหิารจดัการตนเอง	(self-managing)	และการตรวจสอบและ

ถ่วงดุล	(check	and	balance)



ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

8(1) January - June 2012
4

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 ประชากร	ที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี	้คอืสถานศกึษา	

ขั้นพื้นฐานในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น	

พื้นฐาน	 ปีการศึกษา	 2553	 รวมทั้งสิ้นจำานวน	 31,821	 แห่ง	

สุม่กลุม่ตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน	(multi	stage	

random	sampling)	โดยการสุม่เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	รอ้ยละ	30	

ของแตล่ะภาค	จากนัน้	สุม่โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนไมเ่กนิ	300	คน

เขตพื้นที่การศึกษาละ	 3	 โรงเรียน	 และโรงเรียนที่มีนักเรียน	

เกินกว่า	300	คน	ขึ้นไปเขตพื้นที่การศึกษาละ	3	โรงเรียน		รวม

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาละ	6	โรงเรยีน	รวมโรงเรยีนทีถ่กูสุม่	จำานวน		

408	โรงเรียน	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งออกเป็น		

2	ตอน	ประกอบดว้ย	ตอนที	่1	เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลู

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	เปน็แบบตรวจสอบรายการ	

ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การ

บรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานของสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นแบบมาตรวัดประเมิน

ค่า	 (rating	 scale)	 5	 ระดับ	 ซึ่งผู้วิจัยนำาแบบสอบถามเสนอ	

ผูเ้ชีย่วชาญ	จำานวน	9	ทา่น	เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา	

(content	 validity)	 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและ

ครอบคลุมของเนื้อหา	นำาไปทดลองใช้	(try	out)	กับประชากร

ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 จำานวน	 30	 โรงเรียน	 โดยกำาหนดให้

แต่ละโรงเรียนมีผู้ตอบแบบสอบถาม	 จำานวน	 3	 คน	 ได้แก่		

ผู้อำานวยการโรงเรียน	 หรือผู้รักษาราชการแทน	 ตัวแทนครูใน

โรงเรียน	 จำานวน	 1	 คน	 และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	จำานวน	1	คน	จากนั้นนำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา

คา่ความเชื่อมัน่	(reliability)	โดยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา	

(alpha	 coefficient)	 ด้วยวิธีของครอนบาค	 (Cronbach)	 ผล

ปรากฏว่า	 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ		

0.93	ทำาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสง่ทางไปรษณยี์	จำานวน		

408	โรงเรียนๆ	ละ	3	ฉบับ	รวม	1,224		ฉบับ	และได้รับกลับ

คืน	382	โรงเรียน	จำานวน	1,146	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	93.63		

จากนั้นนำาแบบสอบถามที่ได้รับมาลงข้อมูลคะแนนตามเกณฑ์

ที่กำาหนดไว้	โรงเรียนละ	3	คน	โดยการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละ

โรงเรยีน	โดย	ผูว้จิยัทำาการ	aggregate	ขอ้มลูในเมนขูอ้มลูดว้ย

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปูเพื่อทำาการวเิคราะหห์าคา่ทาง

สถิติ	และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ต่อไป

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าการ

แจกแจงความถี่	 ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐานของตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	

สำาหรบัสถติอิา้งองิใช้ในการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพียร์สัน	 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้างหรือความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้

โปรแกรม	LISREL	

สรุปผลก�รวิจัย

	 ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น	 3	

ส่วนดังนี้

	 1.	 คา่เฉลีย่	และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย	แสดง

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	พบว่า	ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบย่อย	มีค่าเฉลี่ย

ความเหมาะสมมากกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

น้อยกว่าร้อยละ	20	ซึ่งแสดงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด

	 2.	 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้างการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	 ของ

สถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์		พบว่า	โมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยมีค่าไค	-	สแควร์	(chi-square)	เท่ากับ	

9.25	ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ		(degrees		of		freedom)		23		

มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ	0.99	นั่นคือ	ค่าไค	-	สแควร์	ไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติ	และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	(GFI)		

รวมทัง้คา่ดชันรีะดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้	(AGFI)	มคีา่

เท่ากับ	1.00	และ	0.99	ตามลำาดับ	และค่าความคลาดเคลื่อน

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์	(RMSEA)	เท่ากับ	0.000

	 3.	 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	หรือค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบ	(factors	loading)	พบว่า	องค์ประกอบ

หลกัทกุองคป์ระกอบ	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ	(factors	load-

ing)	มากกวา่	0.70	องคป์ระกอบยอ่ยทกุองคป์ระกอบ	และตวั

บ่งชี้ทุกตัว	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า	0.30	

	 จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารโดยใช้ โรงเรียน

เป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบหลัก	 13	

องค์ประกอบย่อย	และ	68	ตัวบ่งชี้	สามารถใช้วัดการบริหาร

โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีความตรงเชิง

โครงสร้าง
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 1.	 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารโดย

ใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	 ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยความเหมาะ

สมและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ผ่าน

เกณฑ์ที่กำาหนดไว้กล่าวคือ	 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ

หรือมากกว่า	 3.0	 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายน้อยกว่า

หรือเท่ากับ	 ร้อยละ	 20	 ทั้งนี้	 เหตุผลประการหนึ่งเนื่องจาก	

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร	งานวจิยั	และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเปน็

ระบบแล้วทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่

เกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพื่อให้ได้กรอบ

แนวคิดที่ชัดเจนและเหมาะสม	 และได้รับการตรวจสอบยืนยัน

จากผู้เชี่ยวชาญถึงความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้	 ประกอบกับ

สถานศึกษา	 ได้มีการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก

การของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	แก้ไข

เพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	39	ทีก่ำาหนดใหก้ระทรวง

กระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา	 ทั้งด้าน

วิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหาร

ทั่วไป	ไปยังคณะกรรมการ	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และ

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	และประกาศสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เรื่อง	 การกระจายอำานาจการ	

บรหิารและการจดัการศกึษาของเลขาธกิารคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ	 สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา	 และสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2550	 (สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2550)	

	 2.	 การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ผลการ

ทดสอบพบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ	์อาจเนื่องมาจาก	ในการสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั		

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร	งานวจิยั	และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเปน็

ระบบแล้วทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่

เกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพื่อให้ได้กรอบ

แนวคิดที่ชัดเจนและเหมาะสม	 ซึ่งก่อนดำาเนินการทดสอบ	

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรง

เชงิเนือ้หาทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ	และหาคา่ความ

เชื่อถอืได	้(reliability)โดยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา	(alpha	

coefficient)โดยใช้วิธีของครอนบาค	 (Cronbach)	 นอกจากนี้	

บุคลากรในสถานศึกษาทุกแห่งต่างมีความตระหนักในการที่จะ

ขบัเคลื่อนการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง	โดยใชแ้นวทาง

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความเหมาะสมของตัวบงช้ีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา  คาเฉลี่ยความเหมาะสมและคาสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวบงช้ีทุกตัว
บงช้ีผานเกณฑท่ีกําหนดไวกลาวคือ มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมเทากับหรือมากกวา  3.0 และมีคาสัมประสิทธิ์การกระจาย
นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20  ท้ังนี้ เหตุผลประการหนึ่งเนื่องจาก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของอยางเปนระบบแลวทําการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและแนวคิดท่ีเกี่ยวของตามทัศนะของนักวิชาการหลาย
ทานเพื่อใหไดกรอบแนวคิดท่ีชัดเจนและเหมาะสม และไดรับการตรวจสอบยืนยันจากผูเช่ียวชาญถึงความเท่ียงตรงของ
ตัวบงช้ี   ประกอบกับสถานศึกษา ไดมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ท่ีกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไป
ยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2550 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550)  

 2. การทดสอบโมเดลในระดับตัวบงช้ีของแตละองคประกอบยอยท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการ
ทดสอบพบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ อาจเนื่องมาจาก ในการสรางกรอบแนวคิดใน
การวิจัย  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบแลวทําการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
และแนวคิดท่ีเกี่ยวของตามทัศนะของนักวิชาการหลายทานเพื่อใหไดกรอบแนวคิดท่ีชัดเจนและเหมาะสม  ซึ่งกอน
ดําเนินการทดสอบผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรงเชิงเนื้อหาท่ีผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญ และหาคาความเช่ือถือได (reliability)โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)โดยใชวิธี
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 จึงมีความรู้ความเข้าใจใน

แนวทางของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ทำาให้ โมเดล

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 3.		 การตรวจสอบคา่ความตรงเชงิโครงสรา้งหรอืคา่

นำา้หนกัองคป์ระกอบ	(factor	loading)	พบวา่	ทกุองคป์ระกอบ

หลกัมคีา่นำา้หนกัมากกวา่	0.70	ทกุองคป์ระกอบยอ่ย	และทกุตวั

บง่ชีม้คีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบมากวา่	0.30	อธบิายไดว้า่	ตวับง่ชี้

มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบยอ่ย	และมคีวามเหมาะสมทีจ่ะ

นำาตวับง่ชีเ้หลา่นี้ ไปใชว้ดัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานได้

อยา่งเหมาะสม	เมื่อพจิารณาถงึคา่ความตรงเชงิโครงสรา้งเปน็

รายองคป์ระกอบหลกั	พบวา่	คา่นำา้หนกัขององคป์ระกอบเรยีง

ตามลำาดับจากมากหาน้อยดังนี้	 องค์ประกอบการมีส่วนร่วม	

และการตรวจสอบและถว่งดลุ	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบเทา่กนั	

คือเท่ากับ	1.01	รองลงไป	คือ	การบริหารจัดการตนเอง	และ

การกระจายอำานาจ	 เหตุผลที่ค่านำ้าหนักองค์ประกอบปรากฏ

เช่นนั้น	 อธิบายได้ว่า	 การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานนั้น

เน้นการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	 ผู้บริหารและคณะ

ครูในสถานศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทในการบริหารในรูปแบบ

ใหม่	 โดยคำานึงแนวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการมี

สว่นรว่มดงัเชน่	มาตรา	8	ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชา

ติพ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่2)	พ.ศ.	2545	ที่กำาหนด

ให	้การจดัการศกึษาใหย้ดึหลกัใหส้งัคมมสีว่นรว่มในการจดัการ

ศกึษา	และมาตรา	29	ไดก้ำาหนดให	้ใหส้ถานศกึษารว่มกบับคุคล	

ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เอกชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถาน

ประกอบการ	และสถาบันสังคมอื่น	และมาตรา	40	กำาหนดให้

มคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ซึง่คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	คือตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

เขตชมุชน	ทีม่ามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนหรอื

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน	 อันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ต้องการให้ประชาชนซึ่ง

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	

อย่างแท้จริง	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)	นอกจากนี้	มีหน้า

ที่กำากับ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง	

สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองตามกรอบที่กฎหมาย

กำาหนด	 หรือการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	 รวมทั้งปฏิบัติ

หนา้ที่ในการตรวจสอบและถว่งดลุไปในตวัและเปน็ไปตามหลกั

การการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

(all	for	education)	

	 นอกจากนี้	 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	

มีเป้าหมายสำาคัญประการหนึ่งคือ	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา	 โดย

เน้นให้เพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้มากขึ้น	

(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2552)	 ผลการศึกษาดัง

กล่าวสอดคล้องงานงานวิจัยที่	 สายสมร	ศักดิ์คำาดวง	 (2551)			

ได้สรุปว่า	 หลักการมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	 4	 หลักการ	 คือ	

การมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ		

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 การมีส่วนร่วมรับผลกระทบ		

ซึ่งเป็นหลักการของการมีส่วนร่วมที่สถานศึกษาได้ ใช้เป็น

แนวทางการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน	 สำาหรับเหตุผลอีก

ประการหนึง่ทีท่ำาใหอ้งคป์ระกอบหลกัการบรหิารจดัการตนเอง

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับองค์ประกอบหลักการมี

สว่นรว่ม	อาจเนื่องมาจาก	บคุลากรในสถานศกึษาในยคุปจัจบุนั

ต่างได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำา	 (leadership)	 ซึ่ง

บคุคลทีม่ภีาวะผูน้ำายอ่มมคีวามสามารถในการวางแผน	การจดั

องคก์าร	การสื่อสาร	การแกป้ญัหา	การตดัสนิใจ	และการจงูใจ

ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ	ซึ่งสิ่งที่

ผูน้ำาตอ้งคำานงึถงึอยูเ่สมอ	ไดแ้ก	่	ความตอ้งการของงาน	(task	

needs)	 ความต้องการของบุคคล	 (individual	 needs)	 และ		

ความต้องการของกลุ่ม	 (group	 needs)	 (เอกชัย	 กี่สุขพันธ์,	

2538)	 ดังนั้น	 จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และส่งผลให้องค์ประกอบหลัก

การบรหิารจดัการตนเองมคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุเทา่กบั

องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ

	 1.  ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

	 	 1.1	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น	

พื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถ

นำาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานที่ ได้จากการ

วิจัยในครั้งนี้	 ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้ตามความเหมาะสม	

เพราะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม	 มากกว่า	 3.00	

ทุกรายการ	และมีค่าความตรงเชิงโครงสร้าง	(ค่านำ้าหนักองค์

ประกอบ)	มากกว่า	0.30	ทุกรายการ		

	 	 1.2	 ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่เปน็บคุคลสำาคญัใน

การขบัเคลื่อนการบรหิารโดยโรงเรยีนเปน็ฐาน	ควรนำาตวับง่ชีท้ี่

ไดจ้ากวจิยัครัง้นี้ ไปใช	้โดยพจิารณาถงึความสำาคญัของคา่เฉลีย่

ความเหมาะสม	และค่านำ้าหนักองค์ประกอบด้วย	
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	 	 1.3	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการส่ง

เสรมิสนบัสนนุฝกึอบรมใหค้วามรูแ้กผู่บ้รหิาร	คร	ูและบคุลากร

ทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาตวับง่ชีก้ารบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็

ฐานเพิม่เตมิเพื่อกำาหนดตวับง่ชีท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพบรบิทของ

แต่ละโรงเรียน

	 2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยในอน�คต

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้การ

บริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้แนวคิดของการสร้าง

ทฤษฎีฐานรากจากโรงเรียนบริหารจัดการที่ประสบผลสำาเร็จ	

เพื่อใหม้เีครื่องมอืสำาหรบัวดัการบรหิารสถานศกึษาใหม้คีณุภาพ

ต่อไป

	 	 2.2	 ควรมีการนำาตัวบ่งชี้นี้ ไปใช้ ในสถานศึกษา

ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา	(research	and	development:)	

หรือในลักษณะของวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(action	research)	เพื่อ

พัฒนาตัวบ่งชี้ให้เหมาะกับสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษา
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การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Ethical Leadership Indicators Development for School 

 Principals under the Office the Basic Education Commission

สุเทพ ปาลสาร (Suthep Palasarn)*

ดร.กนกอร สมปราชญ์ (Dr. Kanokorn Somprach)** 

ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (Dr.Samrit Kangpheng)***

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ

ผูน้ำาเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โดยมวีตัถปุระสงค์

ดังนี้	 1)	 ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	 เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้

ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิง

จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา	2)	ทดสอบความสอดคลอ้ง

ของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 3)	 ตรวจสอบ

ค่านำ้าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามที่เป็นมาตรวัดประเมินค่า	5	ระดับ	ที่มีค่าความ

เชื่อมั่น	 0.967	 จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา	 จำานวน	

860	คน	ที่ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอนวเิคราะหข์อ้มลู

เปน็สถติพิรรณนา	และสถติอิา้งองิโดยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทาง

สถิติและโปรแกรมลิสเรล	 โดยผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ตัวบ่งชี้

ภาวะผูน้ำาเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ประกอบดว้ย		

5	องค์ประกอบหลัก	16	องค์ประกอบย่อย	และ	69	ตัวบ่งชี้		

มคีา่เฉลีย่และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเพื่อคดัสรรไว้ในโมเดล	

ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาเชงิจรยิธรรมของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่หมาะสมตามเกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้คอื	มคีา่

เฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

เท่ากับหรือตำ่ากว่า	20%	2)	โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	

ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีค่า

ไค-สแควร์	เทา่กบั	16.79	คา่องศาอสิระ	(df)	เทา่กบั	33	คา่นยั

สำาคัญทางสถิติ	(P-value)	เท่ากับ	0.99	ค่าดัชนีวัดระดับความ

สอดคลอ้ง	(GFI)	เทา่กบั	1.00	คา่ดชันวีดัระดบัความสอดคลอ้ง

ที่ปรับแก้แล้ว	(AGFI)	เท่ากับ	0.99	และค่าความคลาดเคลื่อน

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์	 (RMSEA)	เท่ากับ	0.00	และ	

3)	 องค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	

0.70	 ทุกองค์ประกอบ	 องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่านำ้า

หนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	 0.30	 ทุกองค์ประกอบและ

ทุกตัวบ่งชี้

คำ�สำ�คัญ:	จริยธรรม,	ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	was	to	develop	the	

ethical	 leadership	 indicators	 for	school	principals,	The	

objectives	were	as	follows	:	1)	to	study	the	appropriateness	

of	 ethical	 leadership	 indicators	 selected	 as	 structural	

model	with	specified	criterion,	2)	to	test	the	congruence	

of	 developed	model,	 and	 empirical	 data	 as	 specified	

criterion,	 and	 3)	 to	 investigate	 the	 factor	 loading	 as	

specified	criterion.	Data	were	collected	by	using	the	5	

level	rating	scale	questionnaire	with	reliability	coefficient	

of	0.967	from	720	school	principals		selected	by	multi-

stage	sampling.	Data	were	analyzed	by	using	descriptive	

statistic,	 and	 inferential	 statistic	by	 statistical	program	

and	 LISREL	 Program.	 There	 were	 5	 primary	 factors,	

16	 secondary	 factors	 and	 69	 indicators.	 The	 research		

findings	were	as	follows:	1)	The	ethical	leadership	indicators		

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

** รองศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*** อาจารย์พิเศษ ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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for		school	principals,		the	average	value	and	distribution		

coefficient	 for	 selecting	 in	 the	 structural	 model	 of		

ethical	 leadership	 indicators	 for	 	 school	 principals	 as	

being	 appropriate	 as	 specified	 criterion:	 the	 average	

value	was	equal	to	or	more	than	3.00,	and	distribution	

coefficient	 was	 equal	 to	 or	 lower	 than	 20%.	 2)	 The		

developed	causal	model	of	ethical	leadership	indicators	

for	 school	 principals	 consisted	 of	 congruence	 with	

empirical	data	of		the	Chi-square	=	16.79,	and	Degree	of	

Freedom	(df)	=	33,	P-value	=	0.99,	GFI	=	1.00,	AGFI	=	

0.99,	and	RMSEA	=	0.00.	3)	The	major	factors	had	factor		

loading	higher	than	0.70.		Every		minor	factor	and	indicator		

had	factor	loading	higher	than	the	criterion	of	0.30.		

Keywords:	ethical,	ethical	leadership

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 แรงขบัเคลื่อนสำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่การพฒันาของ	

ประเทศไทยในอนาคต	 คือ	 กระแสของโลกาภิวัตน์และ

เศรษฐกจิยุคใหม่ที่ประเทศไทยต้องเผชญิในสหัสวรรษหนา้	ซึง่

ตอ้งมกีารปรบัตวัและเตรยีมความพรอ้มใหค้น	ระบบเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ	ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเหมาะสม(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ	[สำานกังาน	สศช.],	2553)	ปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อวิถีชีวิตของคนไทยมีมากขึ้น		ประเทศไทยจึงได้มีการปฏิรูป

การเมือง	 การปกครอง	 ระบบราชการและปฏิรูปการศึกษา		

การดำาเนินการดังกล่าวได้ทำามาอย่างต่อเนื่อง	ในขณะที่สังคม

ไทยมีปัญหาหลายประการ	 เช่น	 ปัญหาประชาชนมีการนิยม

ดา้นวตัถมุากขึน้	ตกเปน็เหยื่อทางวฒันธรรม	การขาดภมูคิุม้กนั		

การขาดความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง	 (สำานักนายก

รัฐมนตรี,2553)	ปัญหาความยากจน	ปัญหายาเสพติด	ปัญหา

ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ	 ตลอดจนปัญหาความขัด

แย้งของคนในสังคมมากขึ้น(สำานักงาน	 สศช.	 ,2553)	 และที่

สำาคญัคณุธรรมจรยิธรรมเสื่อมถอยลงสง่ผลกระทบตอ่คนไทย

และสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง	(สำานักนายกรัฐมนตรี,2553)	แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่	 8	 เป็นต้นมา

จนถึงฉบับที่	 11	 (พ.ศ.2555-2559)	จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายจาก		

“การเร่งรัดการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ”	 มาเป็น	 “การยึด

คนเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา”	โดยพฒันาตามแนวทางหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 คำานึงถึงความพอประมาณ	 ความ

มีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	 บนพื้นฐานของความรู้		

ความรอบคอบและคุณธรรม	 (สำานักงาน	สศช.	 ,	 2553)	 เมื่อ

สังคมไทยมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพของ

คนในสังคม	 คุณภาพของเยาวชนไทย	 ตลอดจนคุณภาพของ

หน่วยงานที่พัฒนาคนคือหน่วยงานทางการศึกษา	 รัฐบาลไทย

จึงได้กำาหนดนโยบายด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.2550	

มาตรา	80	(3)	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม	 ประกอบกับพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.2545	 และ	

พ.ศ.2553	 จึงได้กำาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในมาตรา	 6		

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้และคุณธรรม	มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,

2554)		กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการ

ศึกษารอบสอง	 (พ.ศ.2552-2561)	 โดยยึดหลักคุณภาพ	ความ

เสมอภาคและการมีส่วนร่วม	 มีเป้าหมายให้เกิดคุณภาพ	 4	

ใหม	่คอื	คณุภาพคนไทยยคุใหม	่คณุภาพสถานศกึษาและแหลง่	

เรียนรู้ ใหม่	คุณภาพครูยุคใหม่	และคุณภาพการบริหารจัดการ

ใหม	่นโยบายดงักลา่วจะสำาเรจ็ลงไดจ้ะตอ้งอาศยัองคก์รปฏบิตั	ิ

คือสถานศึกษาซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถาน

ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความ

เขา้ใจและสามารถดำาเนนิการเปน็พลงัในการขบัเคลื่อนไปสูเ่ปา้

หมายทีต่อ้งการ		และผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งเปน็ผูน้ำาการ

ปฏริปูการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ	ดงันัน้	ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะ

ตอ้งแสดงออกถงึความรู	้ความสามารถ	เปน็ผูบ้รหิารมอือาชพี	

และใชค้วามมภีาวะผูน้ำาในการโนม้นา้วจงูใจใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

สามารถนำานโยบายไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งจรงิจงัและเกดิผลอ

ย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	(สุดสวาสดิ์		ประไพเพชร,	2551)		

	 ผู้นำาจึงเป็นที่ต้องการในองค์การ	ชุมชนและประเทศ		

องค์การที่ประสบผลสำาเร็จปัจจัยที่สำาคัญคือผู้นำาองค์การหรือ	

ผูบ้รหิารองคก์าร	ผูท้ีส่ามารถนำาองคก์ารไดป้ระสบความสำาเรจ็	

สิ่งที่สำาคัญจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำา	 (leadership)	 (ชาญชัย		

อาจินสมาจาร,	2550)	ดังคำากล่าวของ	Berghofer	 (2009)	ที่

กล่าวถึงผู้นำาว่า	 ผู้นำาเป็นส่วนหนึ่ง	 ที่สำาคัญจำาเป็นของสังคม	

ผูน้ำาทีเ่ขม้แขง็จะทำาใหเ้กดิคณุภาพกบัทกุสว่นทัง้หมด	ดงันัน้ภาย

ใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา	 ยุคการบริหารการ

ศกึษาไทยในปจัจบุนัทา่มกลางกระแสแหง่ความเปน็โลกาภวิตัน	์

(globalization)	 (วิโรจน์	 สารรัตนะ,	 2553)	 และบทบัญญัติ

แห่ง	พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ที่ต้องการเห็นการ
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เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา	 รวมทั้งเกิดการเร่งรัดเพื่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา	 (ศักดิ์ ไทย	สุรกิจ

บวร,	 2549)	 แต่ผู้นำายุคใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลาย	

ภายใตส้ถานการณท์ีเ่ปน็พลวตัรทีย่ากตอ่การพยากรณ	์(ทองใบ	

สุดชารี,	 2551)	 ดังนั้นในสถานการณ์ดังกล่าวผู้นำาสถานศึกษา

จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 เพราะ

ในองค์การทางการศึกษา	ความมีภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถาน

ศึกษาจะทำาให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายและประสบความ

สำาเร็จ	 ผู้นำาจึงต้องมีลักษณะพิเศษหลายอย่างจึงจะบังคับ

บญัชาผูอ้ื่นได	้(วเิชยีร	วทิยอดุม,	2550)	ผูน้ำาสถานศกึษาจะตอ้ง

เป็นทั้งคนเก่งและคนดี	(สิวลี	ศิริไล,	2550)	คนเก่งคือ	เป็นผู้มี

ทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ส่วน

คนดี	 คือ	 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	มุ่งมั่นเสียสละ	ซื่อสัตย์	

ยุติธรรม	 มีความรับผิดชอบ	 ดังนั้น	 การบริหารองค์การ

ทางการศึกษาจึงต้องปรับทิศทางการบริหารให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลง	 ผู้นำาทางการศึกษาจึงต้องมีศักยภาพ	 และ

สมรรถนะที่ไร้ขอบเขตขององค์ความรู้	 เพื่อนำาพาองค์การไป

สู่วิสัยทัศน์และเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่	ๆ	และที่สำาคัญ

ผู้นำาหรือผู้บริหารองค์การจะต้องแสดงออกถึงศักยภาพด้วย

การจงูใจใหค้นทุม่เทแรงกายแรงใจอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อ

ใหเ้กดิความสำาเรจ็ตามจดุหมายขององคก์ารทีต่ัง้ไว้	(Luthans,	

1981,	อ้างถึงใน	วิโรจน์	สารรัตนะ,	2545:	87)	

	 หน่วยงานของรัฐต่างๆ	 จึงให้ความสำาคัญกับ	

จริยธรรมในองค์การ	 โดยเฉพาะจริยธรรมของผู้บริหาร

องค์การ	โดยได้กำาหนดเป็น	กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ		ข้อบังคับ	

รวมทั้งมาตรฐานด้านจริยธรรม	 นโยบายหรือแนวทางการ

ดำาเนินการไว้ ในทุกระดับ	 เช่น	 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	77	บัญญัติว่า	“รัฐ

ต้องจัดให้มีการพัฒนาการเมือง	จัดทำามาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ข้าราชการ	

และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ	เพื่อป้องกันการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบและเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ที”่	

(รัฐธรรมนูญ,	2550)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

คนใน	 3	 มิติ	 คือ	 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำาความรู้	 เกิด

ภมูคิุม้กนั	ใหส้รา้งภาคราชการและรฐัวสิาหกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ

และมธีรรมาภบิาล	พฒันาระบบราชการและขา้ราชการ	พฒันา

ระบบราชการและข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการ	 (สำานักงาน	 สศช.,	 2553	 )	 พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ี พ.ศ.	

2546	 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน	 การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย

ซื่อสตัย	์สจุรติ	สามารถตรวจสอบไดแ้ละมุง่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุ

แก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น	 (สำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา,	2546)	และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน	ได้

ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และ	

ธรรมาภิบาล	 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พร้อมทั้ง

พฒันาความโปรง่ใสในการปฏบิตังิานของหนว่ยงานภาครฐั	เพื่อ

ให้	เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วน

รว่มของภาคประชาชน	รวมถงึ	การปอ้งกนัและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ	(นโยบายรัฐบาล,2554)		

	 ในปจัจบุนัจะเหน็วา่	ภาวะผูน้ำาเชงิจรยิธรรม	กำาลงัเริม่

ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง	 ดังเช่น	 Prince	 and	 Tumlin	

(2009)	 กล่าวว่า	 ในระยะสิบปีแรกของ	 ศตวรรษที่	 21	 เรื่อง

ของภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม	 (ethical	 leadership)และสิทธิใน

ความเปน็พลเมอืง	(citizens)	จะเปน็สิง่ทีม่คีวามตอ้งการอยา่ง

สูง	 	 สอดคล้อง	Manage	 (2009)	 ที่กล่าวว่า	 ภาวะผู้นำาเชิง

จรยิธรรมเปน็สิง่ทีส่ำาคญัยิง่	ในองคก์ารการศกึษาหนา้ทีท่ีส่ำาคญั

ทีส่ดุของผูบ้รหิารสถานศกึษา	คอื	การมจีรยิธรรมในการบรหิาร

โรงเรยีน		ภาวะผูน้ำาเชงิจรยิธรรมมคีวามสำาคญัตอ่ทกุองคก์าร

และทุกแง่มุมของสังคม	 ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมจะทำาให้มี

การสื่อสารและมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ	 จะช่วยพัฒนา

องค์การให้มีบรรยากาศเชิงจริยธรรม	 (Annette,	2003)	และ	

Neubert,	Carlson,	Kacmar,	Roberts	and	Chonko	(2009)	

กล่าวว่าการแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม	

มสีว่นทำาให	้เกดิความเจรญิรุง่เรอืงในแตล่ะบคุคลอยา่งแทจ้รงิ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ท่ามกลางบรรยากาศการมีส่วนร่วม		

ความพึงพอใจของคนงานและความรับผิดชอบขององค์การ

ซึ่งสอดคล้องกับ	วิโรจน์	สารัตนะ(2553	ข)	ที่กล่าวว่า	“หัวใจ

สำาคัญต่อความมีประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ

ที่เกิดความพึงพอใจในงานที่ทำาอยู่”	 ยิ่งไปกว่านั้น	 พฤติกรรม

ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมจะเสริมสร้างบรรยากาศเชิงจริยธรรม

เมื่อไหร่ที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เป็น

จริง	London	 (1999	 cited	 in	Baddi,	 2006:	 56)	นักทฤษฎี

การบริหารจัดการ	 กล่าวว่า	 สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำาให้เกิดขึ้น

ในศตวรรษที่	21	จะต้องเป็นแบบที่มีความสุภาพอ่อนโยน	ใจดี	

มีเมตตา	(gentler)	และนุ่มนวล	เอาอกเอาใจ	ซึ่งเป็นคุณค่าที่

เป็นรากฐานการบริหารจัดการ	

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้นำาทางด้านการศึกษาโดย

เฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา	 ต้องปรับเปลี่ยนตนเองในการ
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บรหิารจดัการโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะตอ้งเปน็ผูน้ำาเชงิจรยิธรรม			

มีการปฏิบัติเชิงจริยธรรมที่เข้มแข็งและให้เกิดความสมบูรณ์

จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้มีภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม	จะต้องรู้ว่าความ

สำาคัญจำาเป็นของ	 ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมในองค์การ	 ทั้ง

องค์การด้านการศึกษาหรือสถานศึกษาว่าส่งผลดีต่อองค์การ

อย่างไร	 ดังนั้น	 การดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ

พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถพัฒนาสู่การเป็น	 ผู้มีภาวะผู้นำา

เชิงจริยธรรมสู่ความสำาเร็จขององค์การดังที่กล่าวมา	 ซึ่ง

ภายใต้แบบภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมในบริบทของการศึกษาใน

ประเทศไทย		ยงัไมป่รากฏวา่ไดม้กีารศกึษาถงึการพฒันาตวับง่

ชี้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม	ของผู้บริหารสถานศึกษา	ว่ามีตัวบ่ง

ชี้ใดบา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการใชภ้าวะผูน้ำาเชงิจรยิธรรม	ในการ

บริหารองค์การในสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญและ

มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา		

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา	 รองสอง	 (พ.ศ.2552	 -2561)	 และนโยบายหน่วย

งานของรฐัที่ใหม้รีะบบการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล	

ดังนั้น	 การศึกษาตัวบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม	

(ethical	leadership)	ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัสำานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน		นอกจากจะเปน็การสนอง

นโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสองแล้ว	 ยังทำาให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่

มีภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษานั้น	 ว่ามี	

อะไรบ้าง	 ทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความเข้าใจและได้มี

ความตระหนักถึงการบริหารจัดการเชิงจริยธรรมได้ชัดเจน	

ยิ่งขึ้น	 และสามารถนำาผลการวิจัยที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการ

ทำางาน	 ซึ่งจะทำาให้สามารถดำาเนินการบริหารสถานศึกษาได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	บนพืน้ฐานทางจรยิธรรม	นอกจากนี	้ยงัได้

ตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาเชงิจรยิธรรมเพื่อเปน็เกณฑห์รอืเปน็แนวทาง

ในการประเมินภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมให้กับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานด้านการศึกษาหรือใช้เป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องนำา

ไปใช้เพื่อประเมินและตรวจสอบผู้บริหารสถานศึกษาหรือนำา

ไปวางแผนพัฒนาจริยธรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถาน

ศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น	 จึงถือได้ว่าการศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ

อย่างยิ่ง	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยการนำาข้อมูลเชิงประจักษ์

จากปรากฏการณ์จริงมาทดสอบกับโมเดลเชิงทฤษฎี	 ซึ่งได้

ศกึษามาอยา่งกวา้งขวาง	มคีวามเหมาะสมและมคีวามเปน็ไปได้

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา

เชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาเพื่อคดัสรรกำาหนดไว้ใน

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

หรือมากกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ

ตำ่ากว่า	20%

	 2.	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของ	

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับ

ขอ้มลูเชงิประจกัษ	์โดยใชเ้กณฑ	์1)	คา่ไค-สแควร	์(chi	square)	

มีค่าตำ่าหรือไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติมีความน่าจะเป็นหรือค่า	

p-value	สูงกว่า	0.05	2)	ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่า	GFI	

(goodness	of	fit	index)	และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแก้แล้วหรือค่า	AGFI	(adjust	goodness	of	fit	index)	

มีค่าตั้งแต่	0.90	-	1.00	และ	3)	ค่า	RMSEA	มีค่าตำ่ากว่า	0.05

	 3.	 เพื่อตรวจสอบค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (factor		

loading)	ตามเกณฑ์ดังนี้	1)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.70	สำาหรับ

องค์ประกอบหลัก	และ	2)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.30	สำาหรับ

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้

สมมติฐ�นก�รวิจัย 

	 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ

ผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากผล

การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ขอบเขตก�รวิจัย 

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้

ไดแ้ก	่ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษา	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ปีการศึกษา	2553	จำานวน	28,842	คน	และขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

จำานวน	860	คน	

	 กรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิง

จริยธรรม	 ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

มี	5	องค์ประกอบหลัก	16	องค์ประกอบย่อย	ดังนี้	

	 1.	 องค์ประกอบด้านความไว้วางใจ	 ประกอบด้วย	

1)	ความซื่อสัตย์	 2)	ความซื่อตรง	3)	การรักษาสัญญา	และ	

4)	ความจงรักภักดี	
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	 2.	 องคป์ระกอบดา้นความรบัผดิชอบ	ประกอบดว้ย	

1)	ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได	้2)	ความพยายามสูค่วามเปน็

เลิศ	และ	3)	การควบคุมตนเอง	

	 3.	 องคป์ระกอบดา้นความเคารพ	ประกอบดว้ย	1)	

ความสุภาพ	2)	ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี	3)	การยอมรับผู้อื่น

	 4.	 องคป์ระกอบดา้นความเปน็พลเมอืงด	ีประกอบ

ด้วย	1)	พลเมืองดีเกี่ยวกับตนเอง	2)	พลเมืองดีเกี่ยวกับหน้าที่

พลเมือง	และ	3)	พลเมืองดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง	

	 5.	 องค์ประกอบด้านความยุติธรรม	ประกอบด้วย	

1)	การตดัสนิใจอยา่งมีกระบวนการ	2)	การตดัสนิใจดว้ยความ

เป็นกลางและ	3)	การตัดสินใจด้วยความถูกต้อง

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 (descriptive	

research)	 เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่ง

ชี้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยยึด

หลักทฤษฎีและ	 ผลการวิจัย	 และนำาโมเดลไปตรวจสอบว่ามี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่	 ประชากรที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2553	จำานวน	

28,842	คน	ใชข้นาดกลุม่ตวัอยา่งตามคา่พารามเิตอร	์20	ตอ่	1	

(นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2542	อ้างใน	วิโรจน์	สารรัตนะ,	2553(ข):	

280)	 ได้จำานวน	 860	 คน	 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย	 ขั้น

ตอน	(multi	-	stage	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้	ใน

การวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า	 5	 ระดับ	

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (alpha	 coefficient)	 โดยใช้วิธีของ	

ครอนบาค	 (Cronbach)	 เท่ากับ	 0.93	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช	้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	 เพื่อหาค่าสถิติต่าง	 ๆ	 ดังนี้	

1)	การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา	(content	validity)	ของ	

แบบสอบถามโดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถาม

กับ	นิยามเชิงปฏิบัติการ	(item-objective	congruence)	และ	

การวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่	(reliability)	ของแบบสอบถาม	เปน็

รายตัวแปรแฝงและโดยรวมโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาโดย

ใช้วิธีของครอนบาค	 2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 โดยใช้

ค่าความถี่และค่าร้อยละ	 และการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของ

ตัวแปร	โดยวิเคราะห์หาค่า	เฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 3)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัย	 กรณี	 เพื่อคัดสรรตัวบ่งชี้กำาหนดไว้ ใน

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง	 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	และคา่สมัประสทิธิ	์การกระจาย	กรณกีารตรวจ

สอบความกลมกลืนของโมเดล	 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	 ที่พัฒนาขึ้น

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	วิเคราะห์ประมาณ	ค่าพารามิเตอร์ด้วย

วิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด	และใช้ค่าไค-สแควร์	ดัชนี	GFI	ดัชนี	AGFI	

และ	RMSEA	(นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2542	อ้างใน	วิโรจน์	สาร

รัตนะ,	2553(ข):	280)

สรุปผลก�รวิจัย

	 1.	 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูที่พัฒนาจากทฤษฎี	

และงานวิจัยทุกตัวมีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	

เพื่อคัดสรรไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามเกณฑ์	

ที่กำาหนดไว้	 คือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า	 3.00	 และค่า	

สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือตำ่ากว่า	20%	

โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสร้างตวับง่ชี้	ภาวะผูน้ำาของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล	

	 2.	 เชิงประจักษ์	โดยมีค่าไค-สแควร์	(χ2)	เท่ากับ	
16.79	ค่าองศาอิสระ	(df)	เท่ากับ	31	ค่านัยสำาคัญทาง	สถิติ	

(P-value)	เทา่กบั	0.99	คา่ดชันวีดัระดบัความสอดคลอ้ง	(GFI)	

เท่ากับ	 1.00	 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้	 แล้ว	

(AGFI)	เทา่กบั	0.99	และคา่ความคลาดเคลื่อนในการ	ประมาณ

ค่าพารามิเตอร์	(RMSEA)	เท่ากับ	0.000	

	 3.	 องค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูง	

กว่าเกณฑ์	0.70	ทุกองค์ประกอบ	องค์ประกอบย่อยและตัวบ่ง

ชี	้มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบสงูกวา่เกณฑ	์0.30	ทกุองคป์ระกอบ	

และทุกตัวบ่งชี้	ดังภาพ
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย 

	 การอภปิรายผลการวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัไดแ้บง่เนือ้หา

ในการอภิปรายออกเป็น	 3	 ส่วน	 ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็น	

สำาคัญที่นำามาอภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้	

	 1.	 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	 ที่พัฒนาจากหลักการ	

แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัย	 เพื่อคัดสรร	กำาหนดไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างก่อนจะทำาการ	 วิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันต่อไป	 โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับหรือ

มากกว่า	 3.00	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 เท่ากับหรือ	

ตำา่กวา่	20%	ซึง่ผลการวจิยัพบวา่	คา่เฉลีย่และ	คา่สมัประสทิธิ์

การกระจายทั้งในระดับตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้	ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

ไว้ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	

งานวิจัย	 และทฤษฎี	 ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วทำาการ

สังเคราะห์งานวิจัยที่	 เกี่ยวข้องและแนวคิดที่เกี่ยวข้องตาม

ทศันะของนกัวชิาการ	หลายทา่นเพื่อให้ไดก้รอบแนวคดิทีช่ดัเจน

และเหมาะสม	 และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	 จึง

ทำาให้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับแนวคิดของนงลักษณ์	 วิรัชชัย	 (2553),	 London	 (1999,		

cited	 in	 Baddi,	 2006:49),	Manage	 (2009)	 ที่ให้แนวคิดไว้

สอดคลอ้งกนัวา่	การทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิทฤษฎหีรอืงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรดักมุเปน็ระบบและเพยีงพอจะชว่ยใหก้ำาหนด

กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

	 2.	 การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ	

องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ	

วิเคราะห์	องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และทดสอบโมเดลในระดับ

องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก	 และโมเดล

ในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ที่พัฒนาขึ้นกับ	 ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 อันดับที่สอง	 ซึ่งผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ	 แต่ละองค์

ประกอบย่อย	 ทั้ง	 5	 โมเดล	 พบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	 และค่านำ้าหนักของตัว

บ่งชี้ทั้ง	 69	 ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อย	 มีค่าเป็นบวก	

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำาหนด	 คือ	 0.30	 และมีนัยสำาคัญ	 ทางสถิติ

ที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 และผลจากการวิเคราะห์องค์	 ประกอบ

เชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของ	

ผู้บริหารสถานศึกษา	พบว่า	โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน	

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	 ค่านำ้าหนักองค์ประกอบของตัว

บ่งชี้ทั้ง	5	องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก	และมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า	ทั้งนี้เนื่องจาก	ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	

งานวิจัย	 และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้ว	 ทำาการ

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	 ตาม

ทศันะของนกัวชิาการหลายทา่นเพื่อให้ไดก้รอบแนวคดิ	ทีช่ดัเจน

และเหมาะสม	ซึ่งก่อนดำาเนินการทดสอบผู้วิจัยได้	ดำาเนินการ

หาคณุภาพเครื่องมอืโดยการหาความตรงเชงิเนือ้หา	ทีผ่า่นการ

 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในการอภิปรายออกเปน 3 สวน ซึ่งในแตละสวนมี

ประเด็น สําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
1. ความเหมาะสมของตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีพัฒนาจากหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัย เพื่อคัดสรร กําหนดไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางกอนจะทําการ วิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันตอไป โดยใชเกณฑคาเฉลี่ย เทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย เทากับหรือตํ่ากวา 20% 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยและ คาสัมประสิทธิ์การกระจายท้ังในระดับตัวบงช้ีทุกตัวบงช้ี ผานเกณฑท่ีกําหนดไว
ดังกลาว ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบแลวทําการ
สังเคราะหงานวิจัยท่ี เกี่ยวของและแนวคิดท่ีเกี่ยวของตามทัศนะของนักวิชาการ หลายทานเพื่อใหไดกรอบแนวคิดท่ี
ชัดเจนและเหมาะสม และไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จึงทําใหผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
สอดคลองกับแนวคิดของนงลักษณ วิรัชชัย (2553) , London  (1999,  cited  in  Baddi,  2006:49) , Manage (2009) ท่ีให
แนวคิดไวสอดคลองกันวา การท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางรัดกุมเปนระบบและเพียงพอ
จะชวยใหกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยไดอยางชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

2. การทดสอบโมเดลในระดับตัวบงช้ีของแตละ องคประกอบยอยท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษดวยการ 
วิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน และทดสอบโมเดลในระดับองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก และโมเดล
ในระดับองคประกอบหลักของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนกับ ขอมูลเชิงประจักษดวย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับท่ีสอง ซึ่งผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ แตละ
องคประกอบยอย ท้ัง 5 โมเดล พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก และคาน้ําหนักของ
ตัวบงช้ีท้ัง 69 ตัวบงช้ีในแตละองคประกอบยอย มีคาเปนบวก ซึ่งเกินเกณฑท่ีกําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ทุกคา และผลจากการวิเคราะหองค ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ



ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

8(1) January - June 2012
14

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	และหาค่าความเชื่อมั่น(reliability)	

โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยใช้วิธีของครอนบาค	

ทั้งนี้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศกึษา	ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการตาม	กระบวนการสรา้งตวับง่ชี้		

ตามที่นงลักษณ์	วิรัชชัย	 (2542)	 เสนอไว้	6	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	

การกำาหนดวัตถุประสงค์ของการ	พัฒนาตัวบ่งชี้	2)	การนิยาม

ตัวบ่งชี้	 3)	 การรวบรวมข้อมูล	 4)	 การสร้างตัวบ่งชี้	 5)	 การ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้	 และ	 6)	 การนำาเสนอรายงาน	

จึงทำาให้ตัวบ่งชี้ทุกตัวผ่านกระบวนการทั้งหมดมีความเหมาะ

สมสามารถนำาไปใช้ต่อไป	 และเมื่อเรียงลำาดับจากค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบมาก	ไปหาน้อย	คือ	ความยุติธรรม(FAI)	ความ

รับผิดชอบ	(RES)	ความเคารพ		(RESP)	ความเป็นพลเมืองด	ี

(CIT)	 และความไว้วางใจ(TRU)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 ตัวบ่งชี้

ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	เกิดจากองค์	

ประกอบ	ความยุติธรรม	ความรับผิดชอบ	ความเคารพ	ความ

เป็นพลเมืองดี	 และความไว้วางใจ	 ตามลำาดับ	 ผลการวิจัยดัง

กล่าวสอดคล้องกับผลการ	 ศึกษาของ	 Josephson	 (2009),	

Berghofer	(2008),	Hester	(2003)	และ	Karaköse	(2007)	ที่

ต่างก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา	ว่าควรมีความยุติธรรม	ความรับผิดชอบ	มีความ

เคารพ	 แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง	 และสร้างความไว้

วางใจให้เกิดขึ้นในองค์การ	 อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้

มีการพัฒนา	 ผู้บริหารโดยได้ตระหนักในเรื่องภาวะผู้นำาเชิง

จริยธรรม	อย่างต่อเนื่อง	อันเป็นผลมาจากนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา	 จึงเป็นอีกสาเหตุ	 หนึ่งที่ทำาให้ โมเดลที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 3.	 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ	

โมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ว่ามีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (factor	

loading)	ตามเกณฑ์ดังนี้	1)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.7	สำาหรับ

องค์ประกอบหลัก	และ	2)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.30	สำาหรับ

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้	 ซึ่งจากผลการวิจัยมีข้อค้นพบ

ที่จะนำามาอภิปรายผลดังนี้	 ค่านำ้าหนักขององค์ประกอบหลัก	

พบว่า	ทุกองค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนัก	สูงกว่า	0.7		ทุกองค์

ประกอบ	 โดยมีค่านำ้าหนักขององค์ประกอบเรียงตามลำาดับ	

จากมากหาน้อย	 ดังนี้	 ความยุติธรรม(0.99)	 ความรับผิดชอบ	

(0.97)	 ความเคารพ	 (0.96)	 ความเป็นพลเมืองดี	 (0.94)	 และ	

ความไว้วางใจ	 (0.88)	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 78	 รัฐต้องดำาเนิน

การตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 บัญญัติ

ให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ	 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ

ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 เป็นแนวทางในการ

ปฏบิตัริาชการ	และ	จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอยา่ง

อื่นเพื่อให้การจัดทำา	 และการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่าง

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ	โปร่งใสและตรวจสอบได้	โดยคำานึงถึง

การมีส่วนร่วมของประชาชน	 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย,	 2550)	 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนให้หน่วย

งานของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาจะต้องบริหาร

งานด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ซึ่งสอดคล้องกับ

สำานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (2552)	

ทีก่ลา่ววา่	บคุคลผูด้ำารงตำาแหนง่ขา้ราชการทกุตำาแหนง่มหีนา้ที่

ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	คุณธรรมจริยธรรม	อำานวย

ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนและผู้เรียนตามหลัก	

ธรรมาภิบาล	 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Brown	 and	

Trevino	 (2006)	 สอดคล้องกับ	 Resick,	 Hanges,	 Dickson,		

and	 Mitchelson	 (2006)	 ที่กล่าวว่า	 ผู้ซึ่งมีภาวะผู้นำาเชิง

จริยธรรม	(ethical		leadership)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร

การศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องยึดมั่นในหลักของ

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และสามารถใช้ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม	

เพื่อความสำาเรจ็ขององคก์รใหจ้งได	้	ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา

จะต้องพัฒนาตนเองและให้ความสำาคัญกับเรื่องของความ

ยุติธรรม	 ความรับผิดชอบ	 ความเคารพ	 ความเป็นพลเมืองดี		

และ	ความไวว้างใจ	ซึง่เปน็ตวัชีว้ดัภาวะผูน้ำาเชงิจริยธรรมตาม

ผลการวิจัยนี้		

ข้อเสนอแนะ

	 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ประโยชน์

	 	 โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นำาโมเดลที่พัฒนา

ขึ้นไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของ	

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก	 องค์

ประกอบย่อย	และระดับตัวบ่งชี้	 เนื่องจากผลการวิจัย	พบว่า		

โมเดลทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์	โดย

การนำาโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้น	 ควรคำานึงถึง

ความสำาคัญขององค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบย่อย	 ที่ผล

การวจิยัพบวา่	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบจากมากไปหานอ้ยดงันี้

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบหลักมีความยุติธรรม	 (FAI)	

ความรับผิดชอบ	 (RES)	 ความเคารพ	 (RESP)	 ความเป็น

พลเมืองดี	(CIT)	ความไว้วางใจ	(TRU)	ตามลำาดับ
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	 	 1.1	 องค์ประกอบหลักมีความไว้วางใจ	 ควรให้

ความสำาคัญกับองค์ประกอบย่อยความซื่อสัตย์		ความซื่อตรง	

การรักษาสัญญา	ความจงรักภักดี	ตามลำาดับ

	 	 1.2	 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบ	 (RES)	

ควรให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบที่

ตรวจสอบได้การควบคุมตนเองความพยายามสู่ความเป็นเลิศ

ตามลำาดับ

	 	 1.3	 องคป์ระกอบหลกัความเคารพ	(RESP)	ควร

ให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบย่อยความสุภาพการยอมรับ	

ผู้อื่นความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี	ตามลำาดับ

	 	 1.4	 องค์ประกอบหลักความเป็นพลเมืองดี	

(CIT)	ควรใหค้วามสำาคญักบัองคป์ระกอบยอ่ยพลเมอืงดเีกีย่ว

กบัตนเอง	พลเมอืงดเีกีย่วกบัหนา้ทีพ่ลเมอืง	พลเมอืงดเีกีย่วกบั

การเมืองการปกครอง	ตามลำาดับ

	 	 1.5	 องค์ประกอบหลักความยุติธรรม	 (FAI)		

ควรให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบย่อย	 การตัดสินใจอย่างมี

กระบวนการ	 การตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง	 การตัดสินใจ

ด้วยความถูกต้อง	ตามลำาดับ

	 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยง�นท�งด้�นก�ร

ศึกษ�

	 	 ควรนำาการวิจัยนี้พัฒนากำาหนดเป็นนโยบาย		

สำาหรับการประเมินพฤติกรรมภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและสามารถนำาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ใน

หนว่ยงานทางการศกึษา	หนว่ยงานฝกึอบรมทางการศกึษาและ

สถานศึกษาได้

 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รพัฒน�วิช�ชีพ

	 	 ที่ ได้จากการวิจัยนี้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกำาหนดเป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ	

พัฒนาสมรรถนะ	 สำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	

ซึ่งสามารถกำาหนดเป็นโครงการที่สำาคัญในการพัฒนาให้	

ผู้บริหารแสดงออกถึงบทบาทและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม		

ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้

 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญห�ที่ควร

ศึกษ�วิจัยต่อไปในอน�คต

	 	 เพื่อประโยชนท์างวชิาการและทางการบรหิารที่

ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น	ผู้วิจัย

จึงเสนอแนะดังนี้

	 	 4.1	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำาเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา	เนื่องจากการวจิยัใน

ครัง้นี	้ผูว้จิยัสนใจเฉพาะตวัแปรทีเ่ปน็พฤตกิรรมการแสดงออก

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ในเรื่องของภาวะเชงิจรยิธรรมของผู้

บริหารสถานศึกษา	ดังนั้น	หากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะ

มีประโยชน์ในการอธิบายภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 4.2	 ควรทำาการศกึษาวจิยัและพฒันา	(research	

and	 development)โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงาน

วิจัยนี้เป็นแนวทาง	 เพื่อให้ได้ โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนา

ผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	

อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป	

	 	 4.3	 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล		

การนำาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ทั้ง		69	ตัวบ่งชี้		ในด้านการนำาไปใช้และการพัฒนา

	 	 4.4	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้

ภาวะผูน้ำาของเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัอื่น	

เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่เหมาะสมกับบริบท

นั้นๆ
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพื่อ	1)	ศกึษาความเหมาะสม

ของตัวบ่งชี้การจัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่

การศึกษา	 เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง

โครงสรา้งตวับง่ชีก้ารจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิารเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาตามเกณฑท์ีก่ำาหนด	2)	ทดสอบความสอดคลอ้ง

ของโมเดลทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษต์ามเกณฑท์ีก่ำาหนด		

3)	 ตรวจสอบค่านำ้าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กำาหนด		

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเภทมาตรวัดประเมินค่า	 5	

ระดับ	 ที่มีค่าความเที่ยงตรง	 0.95	 จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน		

540	 คน	 ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 วิเคราะห์ข้อมูลเป็น

สถิติพรรณนา	 และสถิติอ้างอิงโดยโปรแกรมสำาเร็จรูปทาง

สถิติและโปรแกรมลิสเรล	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)ตัวบ่งชี้การ

จัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา	 มีค่า

เฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพื่อคัดสรรไว้ ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการความขัดแย้ง

สำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	

ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 คือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ	

สงูกวา่	3.00	และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเทา่กบัหรอืตำา่กวา่	

20%	2)	โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการ

ความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์โดยมคีา่ไค-สแควร	์(χ2
)	

เท่ากับ	11.72	ค่าองศาอิสระ	(df)	เท่ากับ	18	ค่านัยสำาคัญทาง

สถิติ	(P-value)	เท่ากับ	0.86	ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง	

(GFI)	เท่ากับ	1.00	ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้

แล้ว	 (AGFI)	 เท่ากับ	 0.99	 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์	(RMSEA)	เท่ากับ	0.00	และ	3)องค์

ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.70	ทุก

องค์ประกอบ	 องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.30	ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้

คำ�สำ�คัญ : ความขัดแย้ง,	การจัดการความขัดแย้ง

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	as	follows:	

1)	to	study	the	appropriateness	of	conflict	management	

indicators		as	specified	criterion,	2)	to	test	the	congruence		

of	 developed	model	 and	 empirical	 data	 as	 specified		

criterion,	 and	 3)	 to	 investigate	 the	 factor	 loading	 as	

specified	criterion.	Data	were	collected	by	using	the	5	

level	rating	scale	with	reliability	coefficient	of	0.95	from	

540	 	 samples,	 selected	 by	 simple	 random	 sampling.	

Data	were	analyzed	by	using	descriptive	statistic,	and	

inferential	 statistic	 by	 statistical	 program	 and	LISREL	

Program.	The	research	findings	were	as	follows:1)	The	

conflict		management		of		education	service	area	office		

directors	indicators,	the	average	value	and	distribution	

coefficient	for	selecting	in	the	structural	model	of	conflict	

management		indicators	of		education	service	area	office	

directors	 were	 appropriate	 as	 specified	 criterion:	 the		

average	 value	 was	 equal	 to	 or	 more	 than	 3.00,	 and	

distribution	coefficient	was	equal	to	or	lower	than	20%.	

2)	The	developed	causal	model	of	conflict	management		

indicators	 of	 education	 service	 area	 office	 directors	

consisted	 of	 congruence	 with	 empirical	 data	 of	 the	

Chi-square	(χ2
)	=	11.72,	and	Degree	of	Freedom	(df)	=	18,	

P-value	=0.86,	GFI	=	1.00,	AGFI	=	0.99,	and	RMSEA	=	
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0.00.	 3)	Every	major	 factor	had	 factor	 loading	higher	

than	 0.70,	 and	 every	minor	 factor	 and	 indicator	 had	

factor	loading	at	higher	level	than	the	criterion	of	0.30.	

Keywords:	conflict,	conflict	management

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห� 

	 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ในแต่ละวัน

เราจะพบกับกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น	 จากการเปลี่ยนแปลง	

ความแตกต่างในความเชื่อ	ค่านิยม	ความสนใจ	ความสัมพันธ์	

ระหว่างบุคคล	 ความปรารถนาที่แตกต่างกัน	 จากการ

ดำาเนินชีวิตและการทำากิจกรรมร่วมกันในสังคมเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว	้ ผู้บริหารเป็นผู้นำาที่สำาคัญ

ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทักษะและไหวพริบในการบริหารองค์การ	

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การให้มาก

ที่สุด	 คือ	 คน	 เงิน	 วัสดุ	 สิ่งของ	 วิธีจัดการและเทคนิคการ

บรหิารซึง่ตอ้งใชท้ัง้ศาสตร์	และศลิปต์อ้งมคีวามรู้	ความเขา้ใจ	

ประสบการณ์	 ความชำานาญในงานที่ตนรับผิดชอบ	 ตลอดจน

ทักษะในการปกครอง	 ผู้ ใต้บังคับบัญชา	 ต้องใช้ความรู้ด้าน

จิตวิทยา	 ระเบียบวินัย	 ข้อบังคับในการบริหารงานเพื่อให้การ

ดำาเนนิงานบรรลเุปา้หมายทีว่างไว้	การบรหิารงานยอ่มมคีวาม

ขัดแย้งในระหว่างบุคคลกับบุคคล	 กลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล	

และบุคคลกับองค์กร	 การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจที่

ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้บริหาร	 ไม่สามารถหลีกหนีได้	 ดังนั้น	

ผูบ้รหิารทีด่คีวรจะตอ้งรูแ้ละมคีวามเขา้ใจในปญัหาความขดัแยง้	

สามารถเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ในทาง

สรา้งสรรคแ์ละมปีระสทิธภิาพ		เสรมิศกัดิ	์วศิาลาภรณ,์	2540)

	 อย่างไรก็ตามการจัดการกับความขัดแย้งเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบที่สำาคัญอันหนึ่งสำาหรับผู้บริหาร	 การทราบ

สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ

บุคลากร	 ย่อมช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจปัญหาได้ชัดเจน	 สามารถ

เลือกใช้วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง	 ให้เป็นที่พอใจของคู่

กรณแีละเปน็ผลดตีอ่องคก์ารไดซ้ึง่	(ณฐัพนัธ	์เขจรนนัทน	์และ	

ฉัตยาพร	 เสมอใจ,	 2548)	 ได้สรุปสาเหตุของความขัดแย้ง	

จำาแนกได้	3	สาเหตุ	คือ1)องค์ประกอบส่วนบุคคล	ที่เกิดจาก

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในดา้นพฤตกิรรม	หรอืบคุลกิภาพ

ของบุคคล	ได้แก่	ภูมิหลัง	แบบฉบับ	การรับรู้	และความรู้สึก	

2)ปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน	 เกิดจากการสื่อสารไม่ดี	 หรือ

ไม่มีคุณภาพ	 การสื่อสารไม่ดีจะทำาให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งใน

แง่ของสาระและเจตนาของข่าวสาร	 3)สภาพองค์การที่เกิด

จากการมทีรพัยากรทีจ่ำากดั	มคีวามคลมุเครอืในโครงสรา้ง	และ

ความไม่ชัดเจนในบทบาท	 ตลอดจนการมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด		

การแข่งขันและข้อยกเว้นต่างๆเป็นต้น

	 ในทางการศึกษานั้น	 ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจาก

ลักษณะสำาคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อ

ทรัพยากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอกับความต้องการของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสถานศึกษา	 หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา	ทรัพยากรในที่นี้อาจเป็นสิ่งที่เห็นได้และสิ่งที่เห็น

ไม่ได้	เช่น	คน	เงิน	วัสดุ	ตำาแหน่ง	สถานภาพ	หรือเกียรติยศ	

2)	ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหา

ทางที่จะควบคุมกิจกรรม	 งาน	 หรืออำานาจซึ่งเป็นสมบัติของ

คนอื่นหรือกลุ่มอื่น	 ความขัดแย้งเป็นผลมาจากการก้าวก่ายใน

งานหรืออำานาจหน้าที่ของคนอื่น	 3)	 ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น

เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เกี่ยวกับ

เป้าหมายหรือวิธีการในการทำางาน	 ต่างคนต่างก็มีเป้าหมาย

และวิธีการที่แตกต่างกัน	 และเป้าหมายและวิธีการต่างๆ	 นั้น

เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้(พิพิธ	สุวรรณสิงห์,	2550)

	 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ความเร่งรัดการ	

ปฏริปูการศกึษา	โดยยดึคณุธรรมนำาความรู	้สรา้งความตระหนกั	

สำานกึในคณุคา่ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ความสมานฉนัท	์

สันติวิธี	 วิถีชีวิตประชาธิปไตย	 พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม

เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ

สถาบันครอบครัว	 ชุมชน	 สถาบันทางศาสนาและสถาบันการ

ศึกษา	เป้าประสงค์เพื่อให้การศึกษาช่วยสร้างความสมานฉันท์	

ความสามัคคี	และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา	(สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553)

	 ปัจจุบันในวงการศึกษาได้ให้ความสำาคัญกับความขัด

แย้งมากขึ้น	 โดยถือว่าการบริหารความขัดแย้งนั้นเป็นหน้าที่

สำาคัญอย่างหนึ่ง	 และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องให้ความ

เอาใจใส่	 (อนันต์ชัย	 คงจันทร์,	 2546)	 การเกิดความขัดแย้ง

ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานนั้นล้มเหลวหรือการบริหารงาน

ล้มเหลว	 ความขัดแย้งเป็นเครื่องชี้บ่งว่าองค์กรอาจมีปัญหา			

ถ้าผู้บริหารไม่สนใจความขัดแย้ง	 ปิดบังหรืออำาพรางความ	

ขัดแย้ง	 ก็เท่ากับเป็นการไปป้องกันหรือสกัดกั้นไม่ให้ได้รับ

ขอ้มลูยอ้นกลบั	(feedback)	ทีจ่ำาเปน็ในการบรหิารตอ่ไป	(เสรมิ

ศกัดิ	์	วศิาลาภรณ,์2540)	ดว้ยเหตผุลและความสำาคญัดงักลา่ว	

การพฒันาตวับง่ชีก้ารจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิารเขต

พื้นที่การศึกษา	จึงมีความสำาคัญอย่างมากในอันที่จะช่วยเสริม

สร้างให้การบริหารความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การ

ศึกษา	 ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ความขัดแย้งในยุคปัจจุบัน	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัว
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บง่ชีก้ารจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษา			

ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้างที่ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจาก

ทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 1.	 เพื่อศกึษาระดบัความเหมาะสมของตวับง่ชีก้าร

จดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีพ่ฒันา

จากหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัย	เพื่อคัดสรรกำาหนด

ไว้ในโมเดลความสมัพนัธ์โครงสรา้งโดยใชเ้กณฑค์า่เฉลีย่เทา่กบั

หรือมากกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ

ตำ่ากว่า	20%

	 2.	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการความขัดแย้งสำาหรับ	

ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ

งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 	 โดยใช้เกณฑ์	1)	ค่าไค-สแคว์	

(chi-square)	มคีา่ตำา่		หรอืไมม่นียัสำาคญัทางสถติมิคีวามนา่จะ

เป็นหรือค่า	p	-	value	สูงกว่า	0.05	2)	ค่าดัชนีความกลมกลืน

หรือค่า	GFI	 (goodness	of	 fit	 index)	และค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วหรือค่า	AGFI	(adjust	goodness		

of		fit		index)	มีค่าตั้งแต่	0.90	-	1.00	และ	3)	ค่า	RMSEA	

มีค่าตำ่ากว่า	0.05	

	 3.	 เพื่อตรวจสอบค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (factor	

loading)	ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ดังนี้	

1)	เทา่กบัหรอืมากกวา่	0.70	สำาหรบัองคป์ระกอบหลกั	และ	2)	

เทา่กบัหรอืมากกวา่	0.30	สำาหรบัองคป์ระกอบยอ่ยและตวับง่ชี้		

สมมติฐ�นก�รวิจัย

	 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการ

ความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้นจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ขอบเขตก�รวิจัย

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั	คอื	ผูบ้รหิารสำานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	ประกอบดว้ย	

ผูอ้ำานวยการ	และรองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		(ตามโครงสร้าง)	ปีการศึกษา	

2554	

	 2.	 ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 องค์

ประกอบของการจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิารเขตพืน้ที่

การศึกษา	และองค์ประกอยย่อยของแต่ละองค์ประกอบของ

การจัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

ที่เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย	 และกำาหนดเป็นก

รอบแนวคดิเพื่อการวจิยั	และกำาหนดเปน็กรอบแนวคดิเพื่อการ

วิจัย(conceptual	framework)	ในครั้งนี้	มีดังนี้

	 	 2.1	 องค์ประกอบมีการสร้างความสัมพันธ์

ประกอบด้วย	 1)	 มีการหลีกเลี่ยง	 (avoiding)	 2)	 มีการ

ประนปีระนอม	(compromising)	3	)	มกีารรว่มมอื	(collaboration)		

และ4	)	มีการปรองดอง	(accommodating)			

	 	 2.2	 องค์ประกอบมีระบบที่ดี	ประกอบด้วย		1)	

มคีวามปลอดภยั	(security)	2)	มกีารพฒันา(developing)	และ	

3)	มีการประเมิน	(evaluation)					

	 	 2.3	 องค์ประกอบมีหลักของความยุติธรรม	

ประกอบด้วย	 1)	 มีสันติวิธี	 (peaceful)	 2	 )	 มีความยุติธรรม	

(justice)	และ	3)	มีความเสมอภาค	(equal)

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การวิจัยนี้	 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 (descriptive	

research)เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การ

จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาโดยยึด

หลักทฤษฎีและผลการวิจัย	 และนำาโมเดลไปตรวจสอบว่ามี

ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่	 ประชากรที่ใช้ ใน

การวจิยัครั้งนีค้อืผู้บริหารสำานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผู้อำานวยการ	 และรอง

ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา	(ตามโครงสร้าง)ปีการศึกษา	2554	จำานวน	1,125	

คน	ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามค่าพารามิเตอร์	20	ต่อ	1	ได้

จำานวน	540	คน	ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย	(simple	random	

sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า	 (rating	scale)	5	ระดับ	

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(alpha	coefficient)	ด้วยวิธีของครอ

นบาค	(Cronbach)	 เท่ากับ	0.94	ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรม	 คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ	 ดังนี้		

1)	การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา	(content	validity)	ของ

แบบสอบถามโดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าข้อคำาถามกับ

นิยามเชิงปฏิบัติการ	 (item	 -	 objective	 congruence:	 IOC)		

และการวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่	(reliability)	ของแบบสอบถาม

เป็นรายตัวแปรแฝงและโดยรวมโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
21

โดยวิธีของครอนบาค	 2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้

ค่าความถี่และค่าร้อยละและการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของ

ตัวแปร	 	 โดยวิธีวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 3)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย	 กรณีเพื่อคัดสรรตัวบ่งชี้กำาหนด

ไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย		

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	

กรณีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิง

โครงสร้างการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารเขตพื้นที่การ

ศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 วิเคราะห์ประมาณค่า

พารามเิตอรด์ว้ยวธิไีลคล์อิดูสงูสดุ	และคา่ไค-สแควรด์ชันี	GFI	

ดัชนี	AGFI	และ	RMSEA

สรุปผลก�รวิจัย  

	 1.	 ตวับง่ชีก้ารจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิาร

เขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาจากทฤษฎี	 และงานวิจัยทุกตัวมีค่า

เฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 เพื่อคัดสรรไว้ ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามเกณฑ์	 ที่กำาหนดไว้	 คือ	 มีค่า

เฉลีย่เทา่กบัหรอืสงูกวา่	3.00	และคา่	สมัประสทิธิก์ารกระจาย

เท่ากับหรือตำ่ากว่า	20%	

	 2.		 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้

การจัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่

พฒันาขึน้มคีวาม	สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์โดยมคีา่ไค-	

สแควร์	 (χ2)	 เท่ากับ	 11.72	 ค่าองศาอิสระ(df)	 เท่ากับ	 18	
ค่านัยสำาคัญทางสถิติ	 (P-value)	 เท่ากับ	 0.861	 ค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคล้อง	 (GFI)	 เท่ากับ	 1.00	 ค่าดัชนีวัดระดับ

ความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 เท่ากับ	 0.99	 และค่า

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์	 (RMSEA)	

เท่ากับ	0.000

	 3.	 องค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูง	

กว่าเกณฑ์	0.70	ทุกองค์ประกอบ	องค์ประกอบย่อยและตัวบ่ง

ชี	้มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบสงูกวา่เกณฑ	์0.30	ทกุองคป์ระกอบ	

และทุกตัวบ่งชี้	ดังภาพ

 

สรุปผลการวิจัย   
 1. ตัวบงช้ีการจัดการความขัดแยงสําหรับผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีพัฒนาจากทฤษฎี และงานวิจัยทุก
ตัวมีคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธิ์การกระจาย เพื่อคัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตามเกณฑ ท่ีกําหนดไว 
คือ มีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 3.00 และคา สัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20%  
 2. โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีการจัดการความขัดแยงสําหรับผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
พัฒนาข้ึนมีความ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร (χ2) เทากับ  11.72 คาองศาอิสระ(df) เทากับ 18 
คานัยสําคัญทางสถิติ  (P-value) เทากับ  0.861 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ  1.00  คาดัชนีวัดระดับ
ความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.99 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร  (RMSEA) 
เทากับ 0.000 
 3. องคประกอบหลักมีคานํ้าหนักองคประกอบสูง กวาเกณฑ 0.70 ทุกองคประกอบ องคประกอบยอยและ
ตัวบงช้ี มีคานํ้าหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.30 ทุกองคประกอบ และทุกตัวบงช้ี ดังภาพ 
 
 
 
 

    

                  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี ้ ผูวิจัยไดแบงเนื้อหา ในการอภิปรายออกเปน 3 สวน ซึ่งในแตละสวนมี
ประเด็น สําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
 1. ความเหมาะสมของตัวบงช้ีการจัดการความขัดแยงสําหรับผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีพัฒนาจากหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางกอนจะทําการวิเคราะห



ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

8(1) January - June 2012
22

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 การอภปิรายผลการวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัไดแ้บง่เนือ้หา	

ในการอภิปรายออกเป็น	 3	 ส่วน	 ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็น	

สำาคัญที่นำามาอภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้	

	 1.	 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การจัดการความ

ขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาจากหลัก

การ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัย	 เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ ใน

โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งกอ่นจะทำาการวเิคราะหอ์งค์

ประกอบเชิงยืนยันต่อไป	 โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับหรือ

มากกว่า	 3.00	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายท่ากับหรือตำ่า

กว่า	 20%	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉลี่ยและ	 ค่าสัมประสิทธิ์

การกระจายทั้งในระดับตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้	ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

ไว้ดังกล่าว	ทั้งนี้	เหตุผลประการหนึ่ง	อาจเนื่องมาจาก	ผู้วิจัย

ได้ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	 และทฤษฎี	 ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

ระบบแล้วทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่	เกี่ยวข้องและแนวคิดที่

เกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการ	หลายท่านเพื่อให้ได้กรอบ

แนวคิดที่ชัดเจนและเหมาะสม	 และได้	 รับการตรวจสอบจาก	

ผู้เชี่ยวชาญ	จึงทำาให้ผลการวิจัยดังกล่าว	ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

	 2.	 การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ	

องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ	

วิเคราะห์	องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และทดสอบโมเดลในระดับ	

องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก	 และโมเดลใน	

ระดับองค์ประกอบหลักของการจัดการความขัดแย้งสำาหรับ

ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาขึ้น	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	อันดับที่สอง	ซึ่งผล

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั	หนึง่ของแตล่ะองค์

ประกอบย่อยทั้ง	 3	 โมเดล	 พบว่า	 โมเดลมี	 ความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	 และค่า	 นำ้าหนักของตัว

บง่ชีท้ัง้	65	ตวับง่ชี้ในแตล่ะองคป์ระกอบยอ่ย	มคีา่เปน็บวก	ซึง่

เกินเกณฑ์ที่กำาหนด	คือ	0.30	และมีนัยสำาคัญ	ทางสถิติที่ระดับ	

.01	 ทุกค่า	 และผลจากการวิเคราะห์องค์	 ประกอบเชิงยืนยัน

อนัดบัสองของตวับง่ชีก้ารจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิาร

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	พบวา่	โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื	กบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	ค่านำ้าหนักองค์ประกอบของตัว	บ่งชี้

ทัง้	3	องคป์ระกอบหลกัมคีา่เปน็บวก	และมนียัสำาคญั	ทางสถติิ

ที่ระดับ	 .01	ทุกค่า	ทั้งนี้เนื่องมาจาก	ผู้วิจัยได้ศึกษา	 เอกสาร	

งานวิจัย	 และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้ว	 ทำาการ

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	 ตาม

ทศันะของนกัวชิาการหลายทา่นเพื่อให้ไดก้รอบแนวคดิ	ทีช่ดัเจน

และเหมาะสม	ซึ่งก่อนดำาเนินการทดสอบผู้วิจัยได้	ดำาเนินการ

หาคณุภาพเครื่องมอืโดยการหาความตรงเชงิเนือ้หา	ทีผ่า่นการ

ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ	และหาคา่ความเชื่อมัน่	(reliability)

โดยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาโดยใชว้ธิขีองครอนบาค	ทัง้นี้

ในการพัฒนา	ตัวบ่งชี้การจัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหาร

เขตพื้นที่การศึกษา	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามกระบวนการสร้าง

ตัวบ่งชี้	 ตามที่นงลักษณ์	 วิรัชชัย	 (2542)	 เสนอไว้	 6	 ขั้นตอน	

ดังนี้	 1)	 การกำาหนดวัตถุประสงค์ของการ	 พัฒนาตัวบ่งชี้		

2)	การนยิามตวับง่ชี	้3)	การรวบรวมขอ้มลู	4)	การสรา้งตวับง่ชี	้	

5)	การตรวจสอบคณุภาพของตวับง่ชี	้และ	6)	การวเิคราะหต์าม

บรบิททีต่อ้งการศกึษา	จงึทำาใหต้วับง่ชี้	ทกุตวัผา่นกระบวนการ

ทั้งหมดมีความเหมาะสมสามารถนำาไป	ใช้ต่อไป	และเมื่อเรียง

ลำาดับจากค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ	 มีหลัก

ของความยุติธรรม	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	1.03	การ

มีระบบที่ดี	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 1.01	 การสร้าง

ความสัมพันธ์	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.95		ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า	 ตัวบ่งชี้การจัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา	เกดิจากองคป์ระกอบ	มหีลกัของความยตุธิรรม	

การมีระบบที่ดี	การสร้างความสัมพันธ์	ตามลำาดับ	ผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของเสริมศักดิ์		

วิศาลาภรณ์	 (2540);	 ณัฐพันธ์	 เขจรนันทน์	 และฉัตยาพร	

เสมอใจ(2548);	 พิพิธ	 สุวรรณสิงห์(2550);	 สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2552);	กิติมา	ปรีดีดิลก(2529);	

Robbin	(1983);	และ	Owens	(1981)	ทีต่า่งก็ไดข้อ้สรปุเกีย่วกบั

การจดัการความขดัแยง้วา่ผูบ้รหิารทีด่คีวรจะตอ้งรูแ้ละมคีวาม

เขา้ใจในปญัหาความขดัแยง้สามารถเปลีย่นแปลงความขดัแยง้

ให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ	 จำาเป็น

ต้องรู้ว่าปัญหาใดพร้อมที่จะแก้ไข	 พยายามทำาความเข้าใจ

ถึงธรรมชาติของความขัดแย้งและปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	

ผู้บริหารจะต้องมีระบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ	 มีทักษะ

ในการบริหารความขัดแย้งในรูปแบบของวิธีการแก้ไขความ

ขัดแย้งในรูปแบบของวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่แตกต่างกัน	

โดยจะแสวงหาวิธีการที่ดีที่จะใช้ความขัดแย้งเป็นพื้นฐาน	

นำาไปสูก่ารทำางานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ	จงึเปน็อกีสาเหต	ุ

หนึ่งที่ทำาให้ โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง	

ประจักษ์

	 3.	 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ	

โมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	

(factor	loading)	ตามเกณฑ์ดังนี้	1)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.70	

สำาหรับองค์ประกอบหลัก	 และ	 2)	 เท่ากับหรือมากกว่า	 0.30	

สำาหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้	 ซึ่งจากผลการวิจัยมีข้อ	
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ค้นพบที่จะนำามาอภิปรายผลดังนี้	ค่านำ้าหนักขององค์ประกอบ	

หลัก	พบว่า	ทุกองค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักสูงกว่า	0.70	ทุก	

องคป์ระกอบ	โดยมคีา่นำา้หนกัขององคป์ระกอบเรยีงตามลำาดบั	

จากมากหานอ้ยดงันี	้มหีลกัของความยตุธิรรม	มคีา่นำา้หนกัองค์

ประกอบเทา่กบั	1.03	การมรีะบบทีด่	ีมคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ

เท่ากับ	1.01	การสร้างความสัมพันธ์	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ	0.95	ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษายึด

หลักการบริหารงานแบบ	 มีส่วนร่วม	 การบริหารมุ่งการกระ

จายอำานาจ	 โดยผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

และกำาหนดวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่	 เพราะว่าผู้บริหารเขตพื้นที่

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักถึงความขัดแย้งว่าถ้าเกิด

ความขัดแย้งขึ้นในองค์การจะเกิดผลอย่างไร	 สอดคล้องกับ		

Henry,		Tosi,	Rizzo,	Stephen	and	Carroll	(1986)	ที่ไดก้ลา่ว

ถึงการจัดการความขัดแย้งว่าเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งทำาให้บุคคล

ไม่ต้องได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ	 บางคนอาจจำาความเจ็บ

ซำ้าที่เกิดจากความขัดแย้งในอดีตที่เพิ่งผ่านมาและไม่อยากให้

สภาพความรูส้กึอยา่งนัน้เกดิขึน้อกี	และสอดคลอ้งกบั		Rahim	

(1983	อ้างถึงใน	เสริมศักดิ์		วิศาลาภรณ์,	2540:	65);	Thomas	

(1992);	John	(2001);	Ohbuchi	and		Mariko	(2003);	Cooper	

(2006);	Thomas	and	Ralph		(2007);	Charbonneau	(2009);	

Su’udy	(2009);	วันชัย		วัฒนศัพท์	(2547);	และ	สำานักระงับ

ข้อพิพาท	(2550)			ที่ต่างก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการความ

ขดัแยง้วา่จดัการความขดัแยง้เปน็หนา้ทีข่องผูน้ำาทีจ่ะตอ้งสรา้ง

การถกเถยีงหรอืความขดัแยง้ในลกัษณะทีเ่ปน็บวก	(Functional	

Conflict)	หากมคีวามรูส้กึวา่มคีวามคลอ้ยตามหรอืดว่นสรปุเรว็

เกนิไป	ความขดัแยง้นัน้สามารถนำาไปสูก่ารตดัสนิใจทีด่ขีึน้	และ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งเสยีกอ่น	ผูน้ำาองคก์ร

ที่มี	 competency	 ที่เรียกว่า	 team	 leadership	 จะสามารถ

กระตุ้นการระดมสมองและบริหารความขัดแย้ง	 ในการสร้าง

การทำางานเปน็ทมี	โดยสมาชกิของทมีทกุคนจะตอ้งมคีวามรูส้กึ

วา่ไดร้บัแรงจงูใจและโอกาสทีจ่ะแสดงออกมาซึง่ความคดิรเิริม่	

และสามารถถกเถียงกันในประเด็นต่างๆ	ที่หยิบยกขึ้นมา	เพื่อ

การหาข้อสรุปหรือข้อยุติ	 โดยการคำานึงถึงผลประโยชน์ของ

องค์กรเป็นสำาคัญ		ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้นำาที่จะต้องสร้าง

การถกเถยีงหรอืความขดัแยง้ในลกัษณะทีเ่ปน็บวก	(functional	

conflict)	หากมคีวามรูส้กึวา่มคีวามคลอ้ยตามหรอืดว่นสรปุเรว็

เกินไป	 ก็ขอให้ความขัดแย้งนั้นสามารถนำาไปสู่การตัดสินใจที่	

ดีขึ้น	 และได้รับความเห็นชอบจากทุกคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน	

ในการบริหารความขัดแย้งให้เกิดสมดุลนั้น	 สิ่งแรกที่ผู้นำาจะ

ต้องต้องดำาเนินการก็คือ	การสร้างค่านิยมร่วม	(core	values)	

ให้แก่ทีมในเรื่องของ	 ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ของสมาชิกทุกคนในทีม	(respect	for	individuals)	ต้องสร้าง

ให้เป็นมาตรฐานของพฤติกรรม	 (norms)	 ที่ทุกคนใช้ ในการ

ทำางานประจำาวัน

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะหลัก	 2	

ประการ	 คือ	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน	์และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีค่วรศกึษา

วิจัยต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์	 โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นำาโมเดลที่พัฒนาขึ้นไป

ใชเ้ปน็แนวทางการจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิารเขตพืน้ที่

การศึกษาได้ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบย่อย	

และระดับตัวบ่งชี้	 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า	 โมเดลที่พัฒนา

ขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 อย่างไรก็ตามใน

การนำาโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้น	 ควรคำานึงถึงค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบย่อย	และตัวบ่งชี้	

	 2.	 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีค่วรศกึษา

วิจัยต่อไปในอนาคต	 เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการ

บริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจน	

ยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้

	 	 2.1	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการ

จัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา				

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่เป็น

พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา	 ใน

เรื่องของการจดัการความขดัแยง้สำาหรบัผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษา	ดงันัน้	หากมกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพจะมปีระโยชน์ใน

การอธิบายการจัดการความขัดแย้งสำาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่

การศึกษา	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม	(participatory	action	research)	โดยอาจนำาเอาผลการ

วจิยันีเ้ปน็แนวทาง	เชน่	การพฒันาในตวับง่ชีท้ีพ่บวา่	มคีา่เฉลีย่

มาก	รวมถงึการพฒันาองคป์ระกอบทีม่คีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ

มาก

	 	 2.3		ควรทำาการศกึษาวจิยัและพฒันา	(research	

and	 development)โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงาน

วิจัยนี้เป็นแนวทาง	 เพื่อให้ได้ โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนา	

ผู้บริหารเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง		

อันจะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการความขัดแย้งต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาตัวบ่งชี้

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัด

สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 และ	 2)	 ทดสอบความ

สอดคลอ้งของโมเดลโครงสรา้งตวับง่ชีก้ารเปน็ชมุชนแหง่การ

เรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัดสำานักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษ	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 การดำาเนินการวิจัยมี	 2	

ขั้นตอน	 ขั้นตอนที่	 1	 เป็นการจัดตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎีโดยการ

วิเคราะห์เอกสาร	 และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำานวน	 9	 คน	

รวบรวมสงัเคราะหจ์ดัเปน็ตวับง่ชี	้ขัน้ตอนที	่2	เปน็การทดสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้	 กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	 ที่เป็นผู้บริหารและครูของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	

จำานวน	480	คน	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	เครื่องมือที่

ใช้ในการวจิยัเปน็แบบสมัภาษณ์	และแบบประเมนิความเหมาะ

สมของตัวบ่งชี้	 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	

ระดับ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 เพื่อหาค่า

เฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	Nvivo	 8	ค่าวิเคราะห์ยืนยัน

ความเหมาะสมของโมเดลตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี	 การวิเคราะห์ค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั	และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชิงยืนยันและการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล

เชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย	ใช้โปรแกรมลิสเรล	8.30	

ผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้	1)	ผลการสร้างและการพัฒนาตัวบ่ง

ชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัด

สำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ	จำาแนกไดเ้ปน็	5	องคป์ระกอบ

หลกั	15	องคป์ระกอบยอ่ย	87	ตวับง่ชี	้เรยีงตามคา่นำา้หนกัองค์

ประกอบ	ได้แก่	ด้านปัจจัยสนับสนุน	จำานวน	3	องค์ประกอบ

ยอ่ย	13	ตวับง่ชี	้ดา้นการแลกเปลีย่นการเรยีนรู	้จำานวน	3	องค์

ประกอบย่อย	13	ตัวบ่งชี้	ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้		

จำานวน	3	องค์ประกอบย่อย	22	ตัวบ่งชี้	ด้านการกำาหนดวิสัย

ทัศน์และพันธกิจร่วมกัน	จำานวน	3	องค์ประกอบย่อย	18	ตัว

บ่งชี้	 และด้านภาวะผู้นำาร่วมและการสนับสนุนจำานวน	3	องค์

ประกอบยอ่ย	21	ตวับง่ชี	้2)	ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้	

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 มีค่าสถิติดังนี้	χ2	 =	 10.93	 df	 =	 30
p-value	=.99944			χ2/df	=	.36	GFI=	1.00	AGFI=	0.99	CFI	
=	1.00	standardized	RMR	=	0.001	RMSE	=	0.000	และ	

Critical	N		=	2232.04	แสดงวา่โมเดลทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคีวาม

สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษเ์ปน็ไปตามสมมตฐิาน

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้,	การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

Abstract

	 This	 study	was	designed	 :	1)	 to	develop	 the	

professional	learning	community	indicators	for	Special		

Education	 Centers	 of	 Bureau	 of	 Special	 Education		

Administration,	 and	2)	 to	 test	 the	goodness	of	 fit	 for	

the	structural	model	indicators	with	the	empirical	data.	

There	were	two	phases	in	this	study.	Phase	one	was	to	

analyze	 the	documents	 and	 to	 interview	9	 experts	 in	



ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

8(1) January - June 2012
26

order	to	create	the	theoretical	indicators	then	collected	

and	 synthesized	 the	 data	 to	 create	 the	 professional	

learning	community	 indicators.	Phase	two	was	to	test	

the	goodness	of	 fit	 of	 the	 structural	model	 indicators	

with	the	empirical	data.	The	stratified	random	sampling	

was	applied	for	480	administrators	and	teachers	drawn	

from	 those	 Special	 Education	 Centers.	 The	 research	

instruments	for	data	collection	were	an	interview	and	

a	five-point	rating	scale	questionnaire	used	to	evaluate	

the	indicator	appropriateness.	The	data	were	analyzed	by	

computer	program	to	obtain	mean,	standard	deviation	

and	data	from	the	interviews	were	analyzed	by	Nvivo	8.		

LISREL	8.30	was	applied	for	the	analysis	of	confirmed	

appropriateness	of	theoretical	indicator	model,	correlation	

coefficient	and	confirmatory	factor	for	the	goodness	of	

fit	 test	between	 theoretical	model	 and	empirical	data.				

The	findings	of	this	study	were	summarized	as	follows:	

1)	 The	 results	 from	 construction	 and	 developing	 the	

professional	 learning	 community	 indicators	 were		

classified	 into	 5	 core	 factors,	 15	 sub	 factors	 and	 87		

indicators.	The	first	core	factor	was	supporting	which	had	

3	sub	factors	and	13	indicators.	The	second	core	factor	

was	knowledge	sharing	with	3	sub-factors	and	13	indica-

tors.	The	third	one	was	the	creating	learning	atmosphere	

with	3	sub-factors	and	22	indicators.	The	fourth	and	the	

fifth	core	factors	were	the	cooperatively	setting	visions	

and	missions	with	3	sub-factors	and	18	indicators	then	

co-leadership	and	supporting	with	3	sub-factors	and	21	

indicators	respectively.	2)	About	the	goodness	of	fit	of	

the	confirmatory	 factor	analysis	model,	 the	 test	 result	

was	found	that	the	model	which	developed	was	well	fit	

to	 the	empirical	data,	considering	the	hypotheses	and	

based	on	 the	 statistics	 as	 follows	 :	χ2=	10.93,	 df=30,	
p-value=.99944,	χ2/df=	 .36,	 GFI=	 1.00,	 AGFI	 =	 0.99,	
CFI=1.00,	Standardized	RMR=	0.001,	RMSE=0.000	and	

Critical	N=2232.04.

Key words:  learning,	professional	learning	community

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 ศตวรรษที่	 21	 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วหลายด้าน	อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การสื่อสารสมัยใหม่	 ที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารข้อมูลได้

อยา่งรวดเรว็	มกีารแขง่ขนัทีร่นุแรง	และมภีาวะวกิฤตเิศรษฐกจิ		

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอยู่

รอดขององค์การ	 องค์การที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้	 จะต้องมี

ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 อีกทั้งยังต้องมีความรู้ความ

สามารถในอันที่จะนำาพาองค์การให้ไปสู่ความสำาเร็จตามเป้า

หมาย	ที่ไดก้ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		ผูบ้รหิารสถานศกึษา

เป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารจัดการทั้งปวง	 การที่จะเป็น	

ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีนั้น	

ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำาอยู่ในตัว	 ผู้นำามีคุณสมบัติต่าง	 ๆ	 แตก

ต่างกันไป	 ผู้นำายุคปัจจุบันต้องแสดงบทบาทของผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง	 ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษยุคใหม่จึงต้องมี

คุณลักษณะที่เป็นผู้นำา	และเป็นผู้บริหารในตัวคนเดียวกัน	และ

มคีวามมุง่มัน่ในการนำาศนูยก์ารศกึษาพเิศษไปสูค่วามสำาเรจ็ตาม

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	

	 ปจัจยัสำาคญัของการพฒันาในโลกทีม่กีารแขง่ขนัสงูนี	้

คือคุณภาพของคนจะต้องได้รับ	การพัฒนาให้ดีให้สูงขึ้น	และ

กำาลงัคนทีจ่ะเขา้ไปเปน็จกัรกลสำาคญัของการพฒันาทกุดา้น	ทัง้

ภาครัฐและเอกชนต้องมีคุณภาพสูง	(วิจิตร	ศรีสะอ้าน,	2543)	

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้บรรลุเป้า

หมายในวันข้างหน้านั้น	 ประเทศไทยจึงได้เริ่มสร้างกลไกการ

พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของตนเองในประชาคมโลก	

โดยมุ่งพัฒนาด้านศักยภาพของคนและกำาลังคนให้มีคุณภาพ

และมีปริมาณเพียงพอ	 มีการรักษาอัตราการเจริญเติบโตและ

ขยายฐานะทางเศรษฐกิจอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น	มีการกระจายราย

ไดแ้ละกระจายการพฒันา	เพื่อเชื่อมโยงชนบทภมูภิาคและเมอืง

เขา้ดว้ยกนั	ทัง้ดา้นการผลติ	การบรกิาร	และการสาธารณปูโภค

พื้นฐาน	 มีการยกระดับความรู้	 ทักษะ	 และคุณภาพชีวิตของ

ประชากร	ชุมชนและกำาลังคน	ด้วยการปฏิรูประบบการศึกษา

เพื่อขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

(รวีวัตร์		สิริภูบาล,	2544)

	 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพ	 (professional	

learning	 community)	 เป็นการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งที่

ใชเ้ปน็พืน้ฐานในการกา้วไปสูค่วามสำาเรจ็ขององคก์าร	องคก์าร	

ทุกแห่งสามารถจะประยุกต์ใช้ร่วมกันกับระบบบริหารรูปแบบ

อื่นทีม่ลีกัษณะเปน็การพฒันาองคก์ารใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค์	

และให้บรรลุผลสำาเร็จในระบบบริหารเชิงคุณภาพโดยรวมทั้ง
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องค์การ	 (สมคิด	 สร้อยนำ้า,	 2547)	 ได้มีการศึกษาการบริหาร

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้มานาน	จนถึงในปี	ค.ศ.	1990	

Senge	 (1990)	นักวิชาการด้านการเรียนรู้ ในองค์การ	มีความ

เชื่อวา่การทำางานในโลกปจัจบุนัจะเตม็ไปดว้ยการเรยีนรูม้ากขึน้	

หากบคุลากรในองคก์ารใดสามารถเรยีนรู้ไดเ้รว็กวา่บคุลากรใน

องคก์ารคูแ่ขง่		จะสง่ผลใหอ้งคก์ารนัน้มคีวามไดเ้ปรยีบในภาวะ

ทีม่กีารแขง่ขนัสงู		นอกจากนัน้	Senge	ยงัไดอ้ธบิายความหมาย

ขององคก์ารแหง่การเรยีนรูว้า่เปน็องคก์ารทีมุ่ง่ขยายขดีความ

สามารถของคนในองค์การอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการส่งเสริมให้

บคุลากรทกุคนพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ที	่	

ในขณะเดียวกันองค์การต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้

แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 ได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน

ขององค์การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	 และสร้างความคิดที่เป็น

ระบบให้กับบุคลากรทุกคนในองค์การ	 จากความสำาคัญของ

การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้	 จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งจำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นในองค์การที่ต้องการจะอยู่รอด

ภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์การในยุคสมัยของโลกาภิวัตน์	

(globalization)	 ในยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร	 (information	

age)	ในสังคมแห่งความรู้	(knowledge	society)	เนื่องจากใน

ยคุขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยมีคีวามรูเ้กดิขึน้อยูต่ลอดเวลา	

คนในยคุนีจ้ำาเปน็ตอ้งเรยีนรูต้ลอดชวีติและพฒันาความรูค้วาม

สามารถของตนเองให้ทันกับสังคมยุคข้อมูลข่าวสารมากขึ้น	

ผูบ้รหิารองคก์ารจำาเปน็ตอ้งพฒันาองคก์ารใหเ้ปน็องคก์ารแหง่

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	(จำาเรียง	วัยวัฒน์		

และเบญจมาศ	อำ่าพันธ์,	2540)	เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จในระบบ

การบริหารเชิงคุณภาพโดยรวมทั้งองค์การ	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งโรงเรียนตามทัศนะของ	Hoy	and	Miskel	(2001)	เห็นว่า	

โรงเรียนควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การ

ประเภทใด	 ๆ	 โรงเรียนจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์	 (paradigm)	 เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 ซึ่ง

เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนโรงเรียน

ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 (Bierema,	 1999)	 แนวคิดเกี่ยว

กบัองคก์ารแหง่การเรยีนรูน้ีม้ผีลตอ่การปรบัเปลีย่นวฒันธรรม

ของโรงเรยีน	รวมทัง้สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุและพฒันา

โรงเรียน	 (Fullan,	 1997)	 องค์การแห่งการเรียนรู้กระตุ้นให้

สมาชิกขององค์การมีความพยายามที่จะปรับปรุง	และเริ่มต้น

เปลี่ยนแปลง	ตามความจำาเป็นและตามวิสัยทัศน์ขององค์การ	

(Bierema,	1999)	

	 ผูว้จิยัในฐานะเปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษาศนูยก์ารศกึษา

พิเศษ	จึงมีความสนใจที่จะศึกษา	การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัด

สำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ	และทดสอบความสอดคลอ้ง

ของโมเดลโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวับง่ชี้

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัด

สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 จากการพัฒนาขึ้นกับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาศูนย์การ

ศึกษาพิเศษทั่วประเทศให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

	 1.	 เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่ง

การเรยีนรูข้องศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	สงักดัสำานกับรหิารงานการ

ศึกษาพิเศษ

	 2.	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้	 การเป็นชุมชนแห่ง

การเรยีนรูข้องศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	สงักดัสำานกับรหิารงานการ

ศึกษาพิเศษ	จากการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิสำารวจและบรรยาย	ซึง่

แบ่งเป็น	2	ขั้นตอนดังนี้

	 ขัน้ตอนที ่1 ก�รจดัทำ�ตวับง่ชีก้�รเปน็ชมุชนแหง่ก�ร

เรียนรู้ของศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อสรา้งและรา่งตวับง่ชีก้ารเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องศนูย์

การศึกษาพิเศษซึ่งรายละเอียดการดำาเนินการมีดังนี้		

	  1.1 ก�รสร้�งกรอบแนวคิดและร่�งตัวบ่งชี้

ก�รเปน็ชมุชนแหง่ก�รเรยีนรูข้องศนูยก์�รศกึษ�พเิศษ ผูว้จิยั

ดำาเนนิการเพื่อสรา้งกรอบแนวคดิและรา่งตวับง่ชีก้ารเปน็ชมุชน

แห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ		ดังต่อไปนี้	

	 	 	 1.1.1		 ขั้นตอนการดำาเนินการ	 ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบของการ

เปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	จากเอกสาร	

หลักฐาน	หนังสือ	บทความ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยการ

วเิคราะหเ์อกสาร	(Documentary	analysis)	รวบรวมเปน็ชมุชน

แห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 ประกอบด้วย	 ภาวะ

ผู้นำาร่วมและการสนับสนุน	 การกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ร่วมกัน	การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	ปัจจัยสนับสนุน	และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้			

	 	 	 1.1.2		 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	

9	 คน	 โดยใช้กรอบแนวคิดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้อ	 1.1.1	 เป็นกรอบในการสัมภาษณ์		
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นำามาสรุปจัดทำาเป็นกรอบแนวคิดใหม่	 นำาไปสัมภาษณ์เชิงกับ	

ผูเ้ชีย่วชาญดงักลา่วมาแลว้	เปน็เทคนคิทีช่ว่ยใหผู้ว้จิยัหาขอ้มลู

เพื่อนำามาสรปุจดัทำาเปน็กรอบแนวคดิ	และรา่งตวับง่ชีก้ารเปน็

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษต่อไป

	 	 1.2 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

	 	 	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของตอนที่	 1	

ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยพิจารณาเลือกผู้เชี่ยวชาญ	

ทางการศึกษาพิเศษและที่มีประสบการณ์ในการบริหารของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ	 เลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีเลือกแบบ

เจาะจง	(บุญเรียง	ขจรศิลป์,	2543)	จำานวน	9	คน	โดยกำาหนด

กรอบการเลือกดังนี้

	 	 	 1.2.1		 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	 2	 คน	 มี

คุณสมบัติ	 เป็นผู้บริหาร	 ระดับเชี่ยวชาญ	 และมีความรู้	

ประสบการณ์	 หรือมีผลงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

การศึกษาพิเศษ	 เคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

ทีป่รกึษาสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูอ้ำานวย

การสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

	 	 	 1.2.2		 ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษ	จำานวน	1	คน

	 	 	 1.2.3		 อดีตผู้อำานวยการและ/หรือเป็น	

ผูอ้ำานวยการศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	เขตการศกึษา/ประจำาจงัหวดั	

จำานวน	4	คน	เปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ระดบัชำานาญการพเิศษ

หรือเชี่ยวชาญ

	 	 	 1.2.4		 ผู้ปกครองเด็กพิการและ/หรือเป็น	

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารโดยตรง	จำานวน	2	คน	มคีณุสมบตัเิคย

เป็นหรือเป็นนายกสมาคมคนพิการและมีประสบการณ์ทำางาน

ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ	เป็นเวลา	10	ปี

	  1.3 เครื่องมอืที่ใช้ ในก�รวจิยั การจดัทำารา่งตวั

บ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	ใน

การดำาเนินการเก็บข้อมูล	 ด้วยการสัมภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์	

จำานวน	1	ฉบับ

	  1.4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	 โดยการวิเคราะห์

เนื้อหา	 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารใช้การวิเคราะห์สิ่งที่	

ดว้ยการนำาขอ้มลูจากการบนัทกึมาจดัระเบยีบขอ้มลู	พรรณนา

หรอืแสดงขอ้มลู	สรปุและตคีวามตามประเดน็		เปน็รา่งตวับง่ชี	้

แล้วนำามาจัดทำาแบบสอบถามร่างตัวบ่งชี้	 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ต่อไป

	 	 ขั้นตอนที่ 2 ก�รตรวจสอบยืนยันตัวบ่งชี้ก�ร

เป็นชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ของศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ

	 	 เมื่อพฒันาตวับง่ชีก้ารเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู้

ของศนูยก์ารศกึษาพเิศษแลว้	ผูว้จิยัดำาเนนิการตรวจสอบความ

ตรงเชิงโครงสร้าง	ของตัวบ่งชี้	โดยการวิเคราะห์ตัวประกอบ

เชิงยืนยันอันดับสอง	 โดยนำาตัวประกอบและตัวบ่งชี้มาจัด

ทำาเป็นโมเดลโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรล	 โดย

เป็นโมเดลที่มีลักษณะเป็นโมเดลการวัด	 เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างการเป็นชุมชนแห่งการเรียน

รู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 จากการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1 ดำ�เนนิก�รเพื่อตรวจสอบคว�มสอดคลอ้ง

ของโมเดลโครงสร้�งตัวบ่งชี้ก�รเป็นชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ 

ของศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ การดำาเนินการทดสอบความ

สอดคล้องตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์

การศึกษาพิเศษ	 เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมในการนำาไปปฏิบัติของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น	 โดยใช้

แบบสอบถาม	 เพื่อเป็นการยืนยันของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ	

ความเหมาะสมในการนำาไปปฏิบัติของตัวบ่งชี้การเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ที่ ได้จากผลการศึกษาความคิดเห็นของ	

ผู้เชี่ยวชาญ	 จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล	 สรุปและอภิปรายผล

ต่อไป

	  2.2 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

	 	  2.2.1 ประช�กร ที่ใช้ ในการวิจัยนี้		ได้แก่	

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษที่

ปฏบิตักิารสอน		สงักดัสำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ	ยกเวน้

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์ละโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ	ในปกีาร

ศึกษา	2554	จำานวน	76	ศูนย์	จำานวน		2,353	คน	

	 	 	 2.2.2 กลุ่มตัวอย่�ง	 กำาหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยคำานวณจากสูตรของ	 ผู้วิจัยคำานวณจาก

สูตรของ	(Yamane,	1967	อ้างถึงใน	ภัทราพร	เกษสังข์,	2549:	

109)	 โดยกำาหนดช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	 95	 ได้จำานวน	

2,353	คน	ในการวิจัยครั้งนี้	มีตัวชี้วัดที่เป็นตัวแปร	87	ตัว	โดย

กำาหนดช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	95	ได้จำานวน	435	คน	เพื่อ

ใหส้อดคลอ้งกบัจำานวนตวัแปรทีเ่หมาะสมในการวเิคราะหอ์งค์

ประกอบ	 ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น	 480	 คน		

ซึ่งดำาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขั้นตอน	 ดังนี้	 แบ่ง

กลุ่มประชากรซึ่งประกอบด้วย	 ผู้บริหารและครูผู้สอนตาม

จังหวัด	 และคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัดตาม

สัดส่วนของประชากรในแต่ละจังหวัด

	 	 2.3 เครื่องมอืที่ใช้ในก�รวจิยั	เปน็แบบสอบถามมี

จำานวน	1	ชดุ	สอบถามระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะ

สมในการเปน็ตวับง่ชีก้ารเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องศนูยก์าร

ศกึษาพเิศษ	สงักดัสำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ	ซึง่แบง่เปน็	
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6	 ตอน	 ตอนที่	 1	 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	ตอนที่	2	สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

ตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ด้านภาวะผู้นำาร่วมและการสนับสนุน	จำานวน	21	ข้อ	ตอนที่	3	

สอบถามเกีย่วกบัความเหมาะสมของตวับง่ชีก้ารเปน็ชมุชนแหง่

การเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษด้านการกำาหนดวิสัยทัศน์

และพันธกิจร่วมกัน	 จำานวน	 18	 ข้อ	 ตอนที่	 4	 สอบถามเกี่ยว

กับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ของศูนย์การศึกษาพิเศษด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	

จำานวน	22	ข้อ	ตอนที่	5	สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

ตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ดา้นปจัจยัสนบัสนนุ	จำานวน	13	ขอ้	ตอนที	่	6	สอบถามเกีย่วกบั

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ

ศนูยก์ารศกึษาพเิศษดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้	จำานวน	13	ขอ้	

แบบสอบถามชดุนีเ้ปน็แบบมาตรประมาณคา่	5	ระดบั		มคีวาม

ตรงเชงิเนือ้หาโดยการวดัคา่	IC	พบวา่อยูร่ะหวา่ง	0.80	–	1.00		

ในภาพรวมมีค่าความเที่ยงเท่ากับ	.9878

 2.4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูป	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตวัแปร	2	ตวั	คา่สถติใินการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล	

และการวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล

การวเิคราะหป์จัจยัองคป์ระกอบของตวับง่ชีก้ารเปน็ชมุชนแหง่

การเรยีนรูข้องศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	สงักดัสำานกับรหิารงานการ

ศึกษาพิเศษ	จากการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ผู้วิจัยได้

นำาเสนอเป็น	 2	 ตอน	 คือตอนที่	 1	 นำาเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้น	 และตอนที่	 2	 นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย

สรุปผลก�รวิจัย

	 1.			ผลจากการรา่งและพฒันาตวับง่ชี	้โดยการศกึษา

แนวคดิทฤษฎ	ีและการวเิคราะหส์งัเคราะหค์ำาใหส้มัภาษณข์อง

ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและผู้ปกครอง	

เพื่อยืนยันร่างตัวบ่งชี้	สามารถกำาหนดตัวบ่งชี้	จำานวน	87	ตัว

บ่งชี้	 ภายใต้กรอบองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้	5	องค์ประกอบหลัก	15	องค์ประกอบย่อย	ซึ่งผลจาก

การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลค่าเฉลี่ยความเหมาะ

สมในการเป็นตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ	 ศูนย์

การศกึษาพเิศษ	สงักดัสำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ	มดีงันี้

ด้านภาวะผู้นำาร่วมและการสนับสนุน	 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้	 โดยที่ตัวบ่งชี้	 ผู้บริหารเข้าใจ

บทบาท	 พันธกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างถ่องแท้	 มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือศูนย์การศึกษาพิเศษ

จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำาปีและ

เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

	 	 1.1	 ดา้นการกำาหนดวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิรว่มกนั

มคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทกุตวับง่ชี	้โดยตวับง่ชี้

ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ	คอื	ผูบ้รหิารมกีารแตง่ตัง้ทมีหรอืคณะทำางาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่า

สุดคือ	ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบและให้รางวัลอย่าง

เปน็ธรรมแกค่รแูละบคุลากร	เพื่อเสรมิสรา้งแรงจงูใจและเปน็

กำาลังใจในการปฏิบัติงาน

	 	 1.2	 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	 มีค่า

เฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้	 โดยตัวชี้วัด

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดกิจกรรมเสริม

สร้างความรู้และทักษะที่จำาเป็นแก่ครูและบุคลากร	 เช่น	 การ

คัดกรอง	 การจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	 (IEP)	

แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล	 (IIP)	 การประเมินผลตาม

สภาพจริง	 ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ	 ครูและบุคลากร

แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกศูนย์การ

ศึกษาพิเศษด้วยวิธีการหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.3	 ดา้นปจัจยัสนบัสนนุ	มคีา่เฉลีย่ความเหมาะ

สมอยู่ในระดบัมากทกุตวับง่ชี	้โดยตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ	คอื	

ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งบริการสิ่งอำานวยความสะดวก		

สื่อ		บรกิาร	และความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศกึษา	สว่นทีม่คีา่

เฉลี่ยตำ่าที่สุดคือ	ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบสื่อสารทั้งภายใน

และภายนอกที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ว

	 	 1.4	 ดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้มคีา่เฉลีย่ความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้	 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	 คือ	 ศูนย์การศึกษาพิเศษให้ความร่วมมือกับบุคลากร

และศูนย์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ทุกระดับ	ส่วนที่มีค่าเฉลี่

ยตำ่าที่สุดคือ	ครูและบุคลากรมีความเปิดเผย	ไว้วางใจ	ยอมรับ		

และสนับสนุนซึ่งกันและกัน

	 2.	 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

โครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์โมเดลโครงสร้างของ

องคป์ระกอบการเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู	้	มคีวามสอดคลอ้ง

กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์พจิารณาจากคา่สถติทิี่ใช้ในการ

ตรวจสอบความกลมกลนืประกอบกนัหลายคา่เพื่อความเชื่อมัน่	

ดังนี้		ค่าไค-สแควร์	มีค่าเท่ากับ	10.93	ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	

คา่	df	เทา่กบั	10.93	เมื่อพจิารณาคา่ได-สแควรส์มัพทัธ	์(ไมค่วร
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เกิน	2.00)	เท่ากับ	.36		GFI	(ควรมีค่ามากกว่า	0.90)	เท่ากับ	

1.00	AGFI	(ควรมีค่ามากกว่า	0.90)	เท่ากับ	0.99	CFI	(ควร

มีค่ามากกว่า	0.95)	เท่ากับ	1.00	standardized	RMR	(ควรมี

ค่ามากตำ่ากว่า	0.05)	มีค่าเท่ากับ	0.001	RMSEA	(ควรมีค่าตำ่า

กว่า	0.06)	เท่ากับ	0.000	และค่า	critical	N	(ควรมีค่ามากกว่า	

200)	เท่ากับ	2232.04	แสดงว่าโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ

การเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูส้อดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิ

ประจักษ์

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย	 พบว่า	 ค่านำ้า

หนักองค์ประกอบย่อยทั้ง	15	องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก	และ

มากกว่า	.30	คือ	มีค่าตั้งแต่	.48	ถึง	.59	และมีนัยสำาคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ทกุคา่	ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่องคป์ระกอบยอ่ยทัง้	

15	องค์ประกอบ	เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญขององค์ประกอบ

หลัก	 โดยองค์ประกอบย่อยมีค่าสัดส่วนความแปรปรวนที่

อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบย่อย	หรือค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์	

ประมาณ	ร้อยละ	70	ถึง	ร้อยละ	86

	 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย	 พบว่า	 ค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบย่อยทั้ง	 15	 องค์ประกอบ	 สามารถจัด

เรียงลำาดับองค์ประกอบย่อยที่มีความเหมาะสมในการเป็น

องค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เรียงลำาดับจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้	 องค์ประกอบย่อยตัวที่	 2	 ด้านภาวะผู้นำา	

(b=.59)	องค์ประกอบย่อยตัวที่	 3	ด้านบรรยากาศการทำางาน	

(b=.58)	องคป์ระกอบยอ่ยตวัที	่14	ดา้นการสะทอ้นผลงานและ

วิพากษ์(b=.57)	 องค์ประกอบย่อยที่	 4	 ด้านวิสัยทัศน์องค์การ	

(b=.54)	 องค์ประกอบย่อยตัวที่	 13	 ด้านวัฒนธรรมองค์การ	

(b=.54)	 องค์ประกอบย่อยตัวที่	 5	 ด้านการบริหารจัดการ	

(b=.54)	 องค์ประกอบย่อยตัวที่	 9	 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้	

(b=.53)	 องค์ประกอบย่อยตัวที่	 12	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	

(b.53)	 องค์ประกอบบ่อยตัวที่	 15	 ด้านการสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีกับครู	 ผู้ปกครองและชุมชน	 (b=.52)	 องค์ประกอบย่อย

ตัวที่	 11	 เงื่อนไขสนับสนุน	 (b=.51)	องค์ประกอบย่อยตัวที่	 6	

ด้านระบบองค์การ	(b=.50)	องค์ประกอบย่อยตัวที่	7	ด้านการ

จัดการความรู้	(b=.49)	องค์ประกอบย่อย	ตัวที่	1	ด้านกลยุทธ์

องคก์าร	(b=.49)	องคป์ระกอบยอ่ยตวัที่	10	ดา้นความสมัพนัธ์

โครงสรา้ง	(b=.49)	องคป์ระกอบยอ่ยตวัที	่8	ดา้นความสมัพนัธ์

การทำางาน	(b=.48)	ตามลำาดบั		เมื่อนำาผลการวเิคราะห์ไปสรา้ง

สเกลองคป์ระกอบทีจ่ะสามารถระบถุงึความเหมาะสมขององค์

ประกอบหลัก	 ของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แต่ละองค์

ประกอบ	ทำาให้ได้สเกลองค์ประกอบย่อย	5	ตัวดังสมการ

	 LEAS=.49(STOR)	+	.59	(LEAD)	+	58(ATMO)

	 VAVI=.54(VIOR)	+	.54	(MANA)	+	.50(ENSY)

	 LEST=.49(KNMA)	+	.48(WORE)	+	.53(LEEN)

	 TEDE=.49(COST)	+	.51(PHCO)	+	.53(HUDE)

	 EXPE=.54(COCU)	+	.57(RECR)	+	.52(GORE)

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	พบว่าค่านำ้า

หนักองค์ประกอบหลักทั้ง	5	องค์ประกอบ	มีค่าเป็นบวก	และ

มากกว่า	.30	คือ	มีค่าตั้งแต่	.89	ถึง	.99	และมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 ทุกค่า	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลัก

ทั้ง	5	องค์ประกอบ	คือ	องค์ประกอบหลักที่	1	ด้านภาวะผู้นำา

รว่มและการสนบัสนนุ	(LEAS)	องคป์ระกอบหลกัที	่2	ดา้นการ

กำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน	 (VAVI)	 องค์ประกอบ

หลักที่	 3	 ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	 (LEST)	 องค์

ประกอบที่	4	ด้านปัจจัยสนับสนุน	(TEDE)	และองค์ประกอบ

หลกัที	่5	ดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	(EXPE)	เปน็องคป์ระกอบ

สำาคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบ

หลักดังกล่าวมีค่าสัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยองค์

ประกอบย่อย	หรือค่าสหสัมพันธ์การพยากรณ์	ประมาณ	ร้อย

ละ	79	ถงึ	รอ้ยละ	98	จากการวเิคราะหค์า่นำา้หนกัองคป์ระกอบ

หลักทั้ง	 5	องค์ประกอบ	สามารถจัดลำาดับองค์ประกอบหลัก	

มีความเหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้	เรียงลำาดับจากมากไปน้อยดังนี้	องค์ประกอบหลัก

ที่	4	ด้านปัจจัยสนับสนุน	(b=.99)	องค์ประกอบหลักที่	3	ด้าน

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	 (b=.96)	 องค์ประกอบหลัก

ที่	 5	ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (b=.96)	องค์ประกอบหลักที่	

2	 ด้านการกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน	 (b=.94)	 และ

องค์ประกอบหลักที่	 1	 ด้านภาวะผู้นำาร่วมและการสนับสนุน	

(b=.89)	ตามลำาดับ	ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการของการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 โดยการใช้สเกลองค์ประกอบได้สมการ	

ดังนี้	LC=89(LEAS)	+	.94(VAVI)	+.96(LEST)+	.99(TEDE)	

+	.96(EXPE)

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 1.	 การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียน

รู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษา

พเิศษ	ผูว้จิยัรา่งและพฒันาตวับง่ชี	้โดยการศกึษาแนวคดิทฤษฎี

ของนักวิชาการ	ผลการวิจัย	ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้	 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รวบรวมและนำาเสนอองค์ประกอบ

หลัก	องค์ประกอบย่อย	และตัวบ่งชี้ตามลักษณะงานและตาม

ทีศ่กึษาไวแ้ลว้	ผูว้จิยัไดส้รปุและวเิคราะหน์ำามาใชส้รา้ง	ตวับง่ชี	้
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ในงานวจิยัในสว่นทีเ่ปน็ทีย่อมรบั	เลอืกสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและเขา้

กับลักษณะการบริหารสถานศึกษาของสำานักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษแล้วผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	 ท่าน	

รวมทัง้การวเิคราะหส์งัเคราะหค์ำาใหส้มัภาษณข์องผูเ้ชีย่วชาญ	

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและผู้ปกครอง	จำานวน	

9	ทา่น	เปน็ผูท้ีม่ปีระสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในการบรหิาร

การศึกษาพิเศษครอบคลมุ	ทุกประเภทสถานศึกษา	ทุกภูมิภาค	

และทุกระดับการบริหาร	 สร้างตัวบ่งชี้สามารถกำาหนดกรอบ

องคป์ระกอบของการเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู	้5	องคป์ระกอบ

หลักได้แก่	 ภาวะผู้นำาร่วมและการสนับสนุน	 การกำาหนดวิสัย

ทัศน์และพันธกิจร่วมกัน	 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	

ปัจจัยสนับสนุน	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	 ดิศกุล	 เกษมสวัสดิ์	 (2551)	 ที่พัฒนาตัวบ่งชี้รวมความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัด	 พบว่า	 ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอก

โรงเรยีนจงัหวดัประกอบดว้ย	3	องคป์ระกอบหลกั	ไดแ้ก่	องค์

ประกอบหลักด้านการเรียนรู้	 องค์ประกอบหลักด้านองค์การ

และองคป์ระกอบหลกัดา้นการจดัการความรู	้ยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของสุรพงศ์		 เอื้อศิริพรฤทธิ์	 (2547)		ที่พัฒนาตัวบ่ง

ชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานในจงัหวดัภาคใต้	พบวา่	ตวัแปรทีเ่ปน็องคป์ระกอบหลกัทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานในจงัหวดัภาคใต	้ประกอบดว้ย	5	องคป์ระกอบหลกั	คอื	

องค์การ	ภาวะผู้นำา	การเรียนรู้	การบริหารจัดการความรู้และ

เทคโนโลย	ีและเมื่อไดอ้งคป์ระกอบของการเปน็ชมุชนแหง่หาร

เรียนรู้	ทั้ง	5	องค์ประกอบแล้ว	ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดของนัก

วชิาการรวมทัง้ผลการวจิยัของหลายทา่น	จดัเปน็องคป์ระกอบ

ยอ่ย	จำานวน	15	องคป์ระกอบยอ่ย	แลว้จงึรา่งตวับง่ชีต้ามองค์

ประกอบยอ่ยแตล่ะองคป์ระกอบ	ไดต้วับง่ชีร้วม	จำานวน	87	ตวั

บ่งชี้	โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดจากบทบาทหน้าที่	กิจกรรมและ

ลักษณะงานที่มีความสำาคัญและมีการปฏิบัติจริงในศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ	สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	จะเห็นได้

วา่ตวับง่ชีท้ี่ไดเ้ปน็ไปตามบทบาทหนา้ทีข่องศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษในสังกัดทุกแห่ง	 ถือเป็นแนวปฏิบัติใน

ปจัจบุนัทีผู่ว้จิยัยดึถอืเปน็กรอบในการรา่งตวับง่ชี้	ขณะเดยีวกนั

สอดคลอ้งกบัหลกัการและเกณฑต์า่ง	ๆ 	ทีศ่นูยก์ารศกึษาพเิศษ

ต้องดำาเนินการ	 ได้แก่	 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	 การมี

ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษา	 และความร่วมมือกัน

ระหวา่งศนูยก์ารศกึษาพเิศษกบัชมุชน	การบรหิารงานและการ

พัฒนาบุคลากร	สอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาศูนย์

การศึกษาพิเศษ	 ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	หรือ	สมศ.	

	 นอกจากนั้น	การหาคุณภาพเครื่องมือและการตรวจ

สอบข้อมูลพื้นฐานก่อนการทดสอบความสอดคล้องก่อนการ

ดำาเนินการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัว

บ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	

สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ที่พัฒนาขึ้น	กับข้อมูล

เชงิประจกัษ	์ผูว้จิยัตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	 และตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล	

ไดแ้ก	่แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเรื่องการพฒันาตวับง่ชีก้ารเปน็

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องของความคิดเห็น	 (index	 of	 item	 congruence)	

ตั้งแต่	0.80-1.00	แสดงว่า	เครื่องมือแต่ละข้อมีความตรงเชิง

เนือ้หาที่ใช้ได	้มคีา่ความเทีย่งองคป์ระกอบหลกัทัง้ฉบบัเทา่กบั	

.9878	จะเหน็ไดว้า่เครื่องมอืทีส่รา้งจากตวับง่ชีท้ี่ไดจ้ากการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งพบวา่	ตวับง่ชีท้กุตวับง่ชีท้กุตวั

มีความเหมาะสมระดับมาก	 ทั้งนี้	 มีผลมาจากตัวบ่งชี้ที่สร้าง

เป็นเครื่องมือดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ที่ร่างมาจากแนวคิดทฤษฎีที่

ได้รับการยอมรับและนำาไปใช้จริงอย่างกว้างขวาง	 การตรวจ

สอบข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้	 ในขั้นตอน

ที่	 5	 คือ	 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้	 ใน	 5	 ขั้นตอน

ของ	วีระยุทธ	ชาตะกาญจน์	(2546)	ที่กล่าวว่าในกระบวบการ	

พฒันาตวับง่ชี้	สิง่ทีค่วรคำานงึถงึและใหค้วามสำาคญัอกีขัน้ตอน

หนึ่ง	คือ	การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้	ซึ่งประกอบด้วย

ด้วยหลักการกว้าง	ๆ	2	ประการ	คือ	การตรวจสอบคุณภาพ

ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี	และการตรวจสอบด้วยวิธีการ

สถติ	ิอยา่งไรกต็ามการตรวจสอบดว้ยวธิกีารทางสถติเิปน็เพยีง

หลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพของตัวบ่ง

ชี้เท่านั้น	ความสำาคัญที่แท้จริงของการตรวจสอบคุณภาพของ

ตวับง่ชีจ้งึอยู่ในกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎขีองผูพ้ฒันาเปน็สำาคญั		

เพราะหากการพัฒนาเริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาด

คณุภาพแลว้	เทคนคิวธิกีารทางสถิตไิมอ่าจทำาให้ผลการพฒันา

มคีณุภาพขึน้ได	้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะของ

ตัวบ่งชี้ที่ดี	ของ	ศิริชัย	กาญจนวาสี	(2546)	ที่เสนอว่า	ตัวบ่ง

ชี้ที่ดีควรมีคุณภาพตามเกณฑ์ต่อไปนี้	 มีความตรง	 (validity)	

ต้องวัดได้ในสิ่งที่จะวัดอย่างถูกต้องแม่นยำา	 ตรงประเด็นและ

มีความเป็นตัวแทนของประเด็นการประเมินนั้น	ๆ	มีความเชื่อ
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มัน่	(reliability)	ตอ้งวดัไดค้งทีเ่หมอืนเดมิ	เปน็ปรนยั	วดัไดต้รง

กนัหรอืใกลเ้คยีงกนัทกุครัง้	มคีวามเปน็กลาง	(neutrality)	ตอ้ง

เปน็กลางไมล่ำาเอยีง	หรอืชีน้ำาไปในทศิทางหนึง่ทศิทางใด	ซึง่ใน

การประเมนิโอกาสจะเกดิความลำาเอยีงไดง้า่ย	เพราะเกบ็ขอ้มลู

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีความไว	(sensitivity)	ในการวัดสิ่งใด

ถ้าตัวบ่งชี้มีความไวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้ละเอียด	

เชน่	วดัไดห้ลายระดบัยิง่ทำาใหผ้ลการวดัมคีณุภาพสงูขึน้	ดกีวา่

วัดได้เพียง	2	ระดับ	และ	ง่ายในการใช้	(practically)	ในการ

วัดสิ่งใดถ้าตัวบ่งชี้มีความไวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้

ละเอยีด	เชน่	วดัไดห้ลายระดบัยิง่ทำาใหผ้ลการวดัมคีณุภาพสงู

ขึ้น	ดีกว่าวัดได้เพียง	2	ระดับ	และง่ายในการใช้	(practically)	

สามารถนำาตวับง่ชี้ ไปวดัหรอืเกบ็ขอ้มลูไดจ้รงิ	โดยวธิตีา่งๆ	เปน็

ไปอยา่งสะดวก	และเมื่อเกบ็ขอ้มลูไดแ้ลว้	กส็ามารถแปลความ

หมายได้ง่าย

	 2.	 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

โครงสร้างตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ	สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	กับข้อมูล

เชิงประจักษ์

	 	 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัดว้ยโปร

แกรมลสิเรล	พบวา่	โมเดลโครงสรา้งขององคป์ระกอบการเปน็

ชมุชนแหง่การเรยีนรูส้ดุทา้ย	(final	model)	มคีวามสอดคลอ้ง

กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์พจิารณาจากคา่สถติทิี่ใช้ในการ

ตรวจสอบความกลมกลนืประกอบกนัหลายคา่เพื่อความเชื่อมัน่	

พบว่าโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 แสดงว่าย

อมรับสมมติฐานหลักของการวิจัยครั้งนี้ที่ว่า	 การตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	

ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโดยการวเิคราะห์โมเดล

โครงสร้างของตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจากทฤษฎี	มีความสอดคล้อง

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ย	พบวา่

คา่นำา้หนกัองคป์ระกอบยอ่ยทัง้	15	องคป์ระกอบ	มคีา่เปน็บวก	

และมากกว่า	 .30	และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ทุกค่า	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบย่อยทั้ง	15	องค์ประกอบ	เป็น

องค์ประกอบสำาคัญขององค์ประกอบหลัก	 โดยองค์ประกอบ

ย่อยมีค่าสัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบ

ย่อย	หรือ	ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	ประมาณ	ร้อยละ	70	

ถงึ	รอ้ยละ	86	ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั	วมิลพร		สวุรรณแสน

ทว	ี(2553)	ทีพ่ฒันาตวับง่ชีอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู้ ในโรงเรยีน

การศกึษาพเิศษ	ผลการพฒันาตวับง่ชี	้พบวา่	ไดต้วับง่ชีอ้งคก์าร

แห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ	ซึ่งประกอบด้วย	5	

องค์ประกอบหลัก	28	องค์ประกอบย่อย	133	ตัวบ่งชี้	ที่เป็น

ไปตามหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่ง

การเรียนรู้ ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ	 และการทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของตวับง่ชีอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู้ ในโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ	

พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และยัง

สอดคล้องกับ	พรกมล	นุ่มหอม	(2551)	ที่พัฒนาตัวบ่งชี้ความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน	 ประเภท

อาชีวศึกษา	พบว่า	องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อความเป็น

องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชนประเภทอาชวีศกึษา	

ประกอบดว้ย	5		องคป์ระกอบ		คอื	พลวตัแหง่การเรยีนรู้	การ

ปรับเปลี่ยนองค์การ	 การให้อำานาจและสร้างความสามารถให้

กับบุคลากร	 	การจัดการความรู้	 	และการเพิ่มความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี	 	และพบว่าการตรวจสอบความเที่ยงของ

โมเดลเชิงโครงสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเอกชน	 ประเภทอาชีวศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์

โดยใช้ค่าไค-สแควร์	 ค่าดัชนีบอกความกลมกลืนและค่าดัชนี

บอกความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	 ทดสอบสมมติฐานในการ

วิจัย	 พบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และมีความสอดคล้อง

กันกับ	 ดิศกุล	 เกษมสวัสดิ์	 (2551)	 ที่พัฒนาตัวบ่งชี้รวมความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัด	 พบว่า	 ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอก

โรงเรยีนจงัหวดัประกอบดว้ย	3	องคป์ระกอบหลกั	ไดแ้ก่	องค์

ประกอบหลักด้านการเรียนรู้	 องค์ประกอบหลักด้านองค์การ

และองค์ประกอบหลักด้านการจัดการความรู้ซึ่งทั้ง	 3	 องค์

ประกอบหลัก	 และตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้		

80	ตัว	และพบว่าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

ของโมเดลความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องศนูยก์ารศกึษา

นอกโรงเรยีนจงัหวดักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์โดยใชค้า่ไค-สแควร์		

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 และค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 ผลการ

ทดสอบพบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ผลจากการวเิคราะหค์า่นำา้หนกัองคป์ระกอบของยอ่ย

ทั้ง	 15	 องค์ประกอบ	 สามารถจัดลำาดับองค์ประกอบย่อยที่มี

ความเหมาะสมในการเปน็องคป์ระกอบการเปน็ชมุชนแหง่การ

เรยีนรูข้องศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	เรยีงลำาดบัจากมากไปนอ้ยดงันี	้
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องค์ประกอบย่อยที่	 14	 ด้านการสะท้อนผลงานและวิพากษ์	

องคป์ระกอบยอ่ยที	่12	ดา้นการพฒันาบคุลากร	องคป์ระกอบ

ย่อยที่	13	ด้านวัฒนธรรมองค์การ	องค์ประกอบย่อยที่	3	ด้าน

ภาวะผู้นำา	 องค์ประกอบย่อยที่	 9	 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้	

องค์ประกอบย่อยที่	 4	 ด้านวิสัยทัศน์องค์การ	 องค์ประกอบ

ย่อยที่	5	ด้านการจัดการ	องค์ประกอบย่อยที่	11	ด้านเงื่อนไข

สนบัสนนุ	องคป์ระกอบยอ่ยที	่15	ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี

กบัคร	ูผูป้กครองและชมุชน	องคป์ระกอบยอ่ยที่	10	ดา้นความ

สัมพันธ์โครงสร้าง	องค์ประกอบย่อยที่	6	ด้านระบบองค์การ	

องค์ประกอบย่อยที่	 7	 ด้านการจัดการความรู้	 องค์ประกอบ

ย่อยที่	8	ด้านความสัมพันธ์ในการทำางาน	องค์ประกอบย่อยที่	

1	 ด้านกลยุทธ์องค์กร	 และ	 จากการวิเคราะห์ค่านำ้าหนักองค์

ประกอบหลัก	5	องค์ประกอบ	สามารถจัดลำาดับองค์ประกอบ

หลักที่มีความเหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบการเป็นชุมชน

แหง่การเรยีนรูข้องศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	เรยีงลำาดบัจากมากไป

น้อยดังนี้	องค์ประกอบหลักที่	4	ด้านการปัจจัยสนับสนุน	องค์

ประกอบหลกัที	่5	ดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้องคป์ระกอบหลกั

ที่	 3	 ด้านการสร้างบรรยากาศเรียนรู้	 องค์ประกอบหลักที่	 2	

ดา้นการกำาหนดคา่นยิมและวสิยัทศันร์ว่มกนั	และองคป์ระกอบ

หลักที่	1	ด้านภาวะผู้นำาร่วมและการสนับสนุน	ตามลำาดับ	องค์

ประกอบหลักด้านการปัจจัยสนับสนุน	 องค์ประกอบหลักด้าน

การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ทีม่สีมัประสทิธิห์รอืนำา้หนกัองคป์ระกอบ

มากที่สุดแสดงว่า	ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และ

เด็กพิการ	 ต้องทำากิจกรรมหรือดำาเนินการเพื่อเป้าหมายของ	

“การเรยีนรู”้	มวีฒันธรรมองคก์ารแหง่ความรว่มมอื	การทำางาน

เป็นทีม	 มีการสนับสนุนของสมาชิกทุกคน	 มีระบบสื่อสารที่ดี

ระหว่างสมาชิก	 โดยการรวมตัวกันทำาอย่างกระตือรือร้นและ

ต่อเนื่อง	 ในการร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ให้ได้รับอิสระ

ในการคิด	ทำางาน	และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ตามความต้องการ

ทีแ่ทจ้รงิของตนเองและองคก์ร	เพื่อประโยชนส์งูสดุในการเปน็

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สอดคล้องกับ	

Padavil	(2004)	ทีก่ลา่ววา่	ในชมุชนแหง่การเรยีนรูน้ัน้	ครผููส้อน	

นักเรียน	 บุคลากรสนับสนุนฝ่ายต่าง	 ๆ	 ผู้ปกครอง	 ผู้บริหาร	

และบุคคลอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนถือเป็นสมาชิกของ

ชมุชนหนึง่ทีม่จีดุหมายเดยีวกนั	คอื	“การเรยีนรู”้	ยงัสอดคลอ้ง

กับ	Hord	(1997)	ที่กล่าวว่าโครงสร้างการสนับสนุน	ที่ถูกค้น

พบภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้	 เงื่อนไขโครงสร้างรวมถึงการ

ใชเ้วลากระบวนการตดิตอ่สื่อสาร	ขนาดของโรงเรยีน	ปรมิาณ

ครผููส้อน	และกระบวนการพฒันาผูร้ว่มงาน	สว่นความสมัพนัธ์

ความรับผิดชอบ	 รวมถึงเจตคติด้านบวกของผู้ ให้ความรู้	 การ

สรา้งวสิยัทศันท์ีก่วา้งไกลหรอืการมจีดุมุง่หมาย	มาตรฐานของ

การสำารวจ	และการปรับปรุง	ความเคารพ	ความเชื่อ	และคิด

ในแง่บวก	เอาใจใส่ความสัมพันธ์	ภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้	

บอ่ยและจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งหานวตักรรมเพื่อจะสรา้งเวลาและแบง่

ปัน	การเรียนรู้	การแก้ปัญหาและ	การตัดสินใจ	การสนับสนุน

เงื่อนไขเปน็กญุแจทีจ่ะดำารงรกัษาความเจรญิเตบิโตและพฒันา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 และสอดคล้องกับ	 Leithwood,	 Jantzi	

and	Steinbach	 (1999)	ที่ได้พัฒนารูปแบบโครงสร้างสำาหรับ

ใหค้ำาจำากดัความและเงื่อนไขของโรงเรยีนแหง่การเรยีนรู้	หลงั

จากไดศ้กึษามาแลว้วา่	ม	ี5	เงื่อนไข	ดงันี	้1)	การกระตุน้สำาหรบั

การเรียนรู้	 (stimulus	 for	 learning)	 2)	 กระบวนการการ

จดัการ	(organizational		processes)	3)	เงื่อนไขปจัจยัภายนอก	

(exogenous	conditions)	4)	เงื่อนไขภายในโรงเรยีน	(internal	

school		conditions)	5)	ภาวะผู้นำา	(leadership)	ผลสะท้อน

ของเงื่อนขัน้หา้ขอ้นีท้ำาใหเ้กดิผลผลติของโรงเรยีนคอืการเรยีน

รูข้องนกัเรยีนขยายความได	้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เงื่อนไขภายใน

โรงเรียน	 จำาเป็นอย่างมากในการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

รวมถึงการกระทำาเบื้องต้นของโรงเรียน	 และปัจจัยนี้รวมถึง

การพัฒนาโครงสร้างภายในและบรรยากาศโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

	 1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

	 	 1.1	 ผลการวิจัยพบว่า	 องค์ประกอบหลักที่

มีนำ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด	 คือ	 องค์ประกอบ	 ด้านปัจจัย

สนบัสนนุ	รองลงมาคอืองคป์ระกอบดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้

และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อย	 พบ

ว่าองค์ประกอบย่อยที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบสูง	 ได้แก่	 องค์

ประกอบด้านภาวะผู้นำา	และองค์ประกอบด้านบรรยากาศการ

ทำางาน	 แสดงให้เห็นว่าการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์

การศึกษาพิเศษ	 ให้ความสำาคัญด้านด้านปัจจัยสนับสนุน	 ซึ่งผู้

บริหารสถานศึกษา	ต้องให้ความสำาคัญค่อนข้างมาก	การที่จะ

ทำาให้องค์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 ผู้บริหารสถานศึกษา

ตอ้งเปน็ตวัจกัรสำาคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ารนัน้	ๆ 	และตอ้ง

มกีารสนบัสนนุใหเ้กดิบรรยากาศการทำางานทีด่	ีเพื่อใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในองคก์ารมากขึน้	จงึควรใหค้วามสำาคญัและ

นำาตวับง่ชีด้า้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เพื่อชว่ยใหก้ารบรหิารเกดิ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 1.2	 ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการวิจัย	จำานวนทั้งหมด	87	ตัว

บ่งชี้	ซึ่งแบ่งเป็น	15	องค์ประกอบย่อย	5	องค์ประกอบหลัก	

เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสำาคัญของการเป็นชุมชนแห่งการเรียน
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รู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	 สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ	 ควรมีการนำาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและนำาผล

การปฏบิตังิานไป	พฒันา	หรอืใหบ้รกิารผูป้กครอง	ชมุชนตอ่ไป

โมเดลโครงสร้างของตัวบ่งชี้สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 แสดงว่าตัวบ่งชี้	 องค์ประกอบย่อย	 และองค์

ประกอบหลักทั้งหมด	มีความสัมพันธ์กันและมีความสำาคัญต่อ

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ	จึงควร

มีการนำามาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานควบคู่กันไปทั้งหมด

โดยเฉพาะองค์ประกอบหลักทั้ง	5	องค์ประกอบ	อาจจะมีการ

พัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้	 หรือองค์ประกอบย่อยบ้างตามสภาพ

การณ์และความเหมาะสม

 2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีศึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เกณฑส์มัพนัธ	์ประเภทความตรงตามสภาพ	เปน็การตรวจสอบ

คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้ตรงกับสภาพที่เป็นจริง

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 ด้วยการนำาตัวบ่งชี้ที่สร้างและพัฒนาได้ไป

สร้างเป็นแบบประเมินพร้อมคู่มือ	 แล้วนำาไปใช้ ในวัดศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ	สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ ได้จาก

การวิจัยครั้งนี้เพื่อทำาการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม	 โดยนำาเอาผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง	 เช่น	 การพัฒนาใน

ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยมาก	 รวมทั้งการพัฒนาองค์ประกอบที่มีค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบมาก	

	 	 2.3	 สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	สามารถ

เลือกตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ	ระดับมาก	5	อันดับแรกมาทำาวิจัยปฏิบัติ

การในกลุม่ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ	เพื่อจะมปีระโยชนแ์ละอธบิาย

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อ	1)	สรา้ง	และพฒันา	

ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเรียนร่วมสู่ความสำาเร็จของโรงเรียน

แกนนำาจัดการเรียนร่วม	2)	 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ

ของตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเรียนร่วมสู่ความสำาเร็จของ

โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 3)	ทดสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้การ

บริหารจัดการเรียนร่วมสู่ความสำาเร็จของโรงเรียนแกนนำา

จัดการเรียนร่วม	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	การดำาเนินการวิจัยมี	3	ขั้นตอน	ขั้นตอนที่	1	จัดทำา	

ร่างตัวบ่งชี้	 โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำานวน	 18	 คน		

ขัน้ตอนที	่2	วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสำารวจของตวับง่ชี	้และ

ขัน้ตอนที่	3	การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสรา้ง

ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเรียนร่วมสู่ความสำาเร็จของโรงเรียน

แกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลู

เชงิประจกัษ	์ศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูบ้รหิารและครขูอง

โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จำานวน	

1000	คน	แบง่ศกึษาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสำารวจ	500	คน	

และศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 500	 คน	 ซึ่งได้

มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็น

แบบสัมภาษณ์	 และแบบประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้		

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	วิเคราะห์

ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 เพื่อหาค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูป	Nvivo	 8	 ค่าวิเคราะห์ยืนยันความเหมาะ

สมของโมเดลตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี	 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงทฤษฎี

กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย	 ใช้ โปรแกรมลิสเรล	 8.30	 ผลการ

วิจัยสรุปได้	 ดังนี้	 1)	 ผลการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้การ

บรหิารจดัการเรยีนรว่มสูค่วามสำาเรจ็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จำาแนก

ได้เป็น	3	องค์ประกอบหลัก	9	องค์ประกอบย่อย	71	ตัวบ่งชี้		

และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ	 พบว่า	 องค์

ประกอบดา้นการบรหิารจดัการ	ม	ี4	องคป์ระกอบยอ่ย	31	ตวับง่ชี	้

ด้านคุณลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มี	 3	 องค์ประกอบย่อย	

22	ตัวบ่งชี้	 และด้านกิจกรรมการจัดการเรียนร่วม	มี	 2	องค์

ประกอบยอ่ย	18	ตวับง่ชี	้ตามลำาดบั	2)	ผลการตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของโมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของ

ตัวบ่งชี้	กับข้อมูลเชิงประจักษ์	มีค่าสถิติดังนี้	χ2
	=	7.30	df		=	

16	p-value	=.97	χ2
/df	=	.46	GFI=	1.00	AGFI	=	0.99	CFI	

=	 1.00	 Standardized	RMR	 =	 0.01	RMSE	 =	 0.000	 และ	

Critical	N		=	1816.17		แสดงวา่โมเดลทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคีวาม

สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษเ์ปน็ไปตามสมมตฐิาน

คำ�สำ�คัญ :	การเรียนร่วม,	การบริหารจัดการเรียนร่วม
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Abstract

	 This	 research	 was	 designed	 to	 study	 the	

management	of	inclusive	learning	joint	project	schools	

under	the	Office	of	Primary	Educational	Service	Areas	

in	the	Northeast	of	Thailand	with	these	purposes	 :	1)	

to	construct	and	develop	the	indicators	of	the	inclusive	

learning	 management,	 2)	 to	 analyze	 the	 exploratory	

factor	analysis	of	the	inclusive	learning	management,	and	

3)	to	test	the	goodness	of	fit	of	the	confirmatory	factor	

analysis	model	developed	and	the	empirical	data.		This	

research	procedure	was	divided	into	3	phases.	Phase	1	

was	the	indicator	drafting	by	interviewing	18	experts.	

Phase	2	was	the	exploratory	factor	analysis.	And	phase	3	

was	the	goodness	of	fit		test	of	the	indicative	structural	

model	of	successful	management	of	inclusive	learning	in	

the	schools	which	was	developed	and	checked	with	the		

empirical	 data.	 The	 stratified	 random	 sampling	

was	 applied	 for	 1,000	 principals	 and	 teachers	 being	

divided	them	into	two	groups:	500	participants	for	the	

exploratory	factor	analysis	and	other	500	were	for	the	

confirmatory	 factor	 analysis.	 	 The	 research	 tools	 for	

data	gathering	were	an	interview	and	a	5-point	rating	

scale	 questionnaire	which	 earned	data	were	 analyzed	

to	 obtain	 mean	 and	 standard	 deviation.	 The	 data	

from	 the	 interviews	 were	 analyzed	 by	 Nvivo	 8.	 The		

confirmatory	 analysis	 the	 appropriateness	 of	 the		

theoretical	indicator	model,	Pearson’s	product	moment	

correlation	coefficient,	confirmatory	factor	analysis		and	the	

test	of	goodness	of	fit	between	the	theoretical	model	and	

the	empirical	data	were	tested	by	LISREL	8.30.	The	research	

findings	revealed	as	follows:	1)	The	indicator	construction	

development	was	 classified	 into	3	 core	 factors,	 9	 sub	

factors	and	71	indicators.		According	to	the	exploratory	

factor	 analysis,	 it	 was	 found	 that	 the	 management	

aspect	consisted	of	4	sub	factors	and	31	indicators,	the	

stakeholders	 characteristic	 aspect	 consisted	 of	 3	

sub	 factors	 and	 22	 indicators,	 and	 the	 activities	 for		

inclusive	learning	aspect	consisted	of		2	sub	factors	and	

18	indicators	respectively.	2)	The	test	result	of	goodness	

of	fit	between	the	indicators’	confirmatory	factor	analysis	

model	and	the	empirical	data	was	shown	by	the	statistic	

values	:	χ2
	=	7.30,	df		=	16,		p-value	=.97,	χ2

/df	=	.46,			

GFI=		1.00,	AGFI=	0.99,	CFI	=	1.00,	Standardized	RMR	

=	0.01,	RMSE	=	0.000,	and	Critical	N		=	1816.17.	It	was	

found	that	the	model	developed	by	the	researcher	was	

fit	to	the	empirical	data	and	supported	the	hypothesis.		

Key words:	inclusive	learning,	management	for	inclusive	

learning

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 ปจัจบุนัประเทศไทยอยู่ในยคุของการปฏริปูการศกึษา	

ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากอดีต	 ตามพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	(ฉบับที่	2)		พ.ศ.	2545	มาตรา	

10	วรรคสอง	กำาหนดว่า	“การจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลซึ่งมี

ความบกพร่องทางร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	

การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ

หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย

โอกาส	 ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”	 วรรคสาม	 “การศึกษาสำาหรับคน

พกิารในวรรคสองใหจ้ดัตัง้แตแ่รกเกดิหรอืพบความพกิารโดยไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ยและใหบ้คุคลดงักลา่วมสีทิธไิดร้บัสิง่อำานวยความ

สะดวก	 สื่อ	 บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง”	 มาตรา	

8	 (2)	 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 มาตรา	 9	 (2)	

ให้มีการกระจายอำานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา	 และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นอกจากนี้	มาตรา	9	(3)	กล่าวว่า	

“มกีารกำาหนดมาตรฐานการศกึษาและจดัระบบประกนัคณุภาพ

การศกึษาทกุระดบัและประเภทการศกึษา”	มาตรา	22	กลา่ววา่	

“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้”และในปี	 พ.ศ.	 2542	 กระทรวง

ศกึษาธกิารกำาหนดใหเ้ปน็ปกีารศกึษาเพื่อเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ

พิเศษโดยมีนโยบายว่า	 “เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนที่

ต้องการเรียนต้องได้เรียน”	 นอกจากนี้ในปี	 พ.ศ.2543	 ได้มีน

โยบายและเจตนารมณ์ที่จะขยายโอกาสและบริหารการศึกษา

สำาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหท้ัว่ถงึและมคีณุภาพเปน็ไป

อย่างต่อเนื่อง	 โดยมติคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ	ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ

พิเศษ	ได้มีนโยบายว่า	“เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนต้อง

ได้เรียน	โดยได้รับ	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคม”	 (สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
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ชาติ,	2545)	จากสาระดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า	รัฐบาล

กล่าวถึง	 การปฏิรูปการศึกษาในมิติใหม่	 คือ	 การกำาหนดสิทธิ

และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ	

ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย	 การเปิดโอกาสให้บุคคลครอบครัว	

และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ	 และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของรัฐเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตน

	 จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา	 พบว่า	 โรงเรียน

เปน็สถานศกึษาทีส่ำาคญัทีส่ดุของการทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความสำาเรจ็

ในการจัดการเรียนร่วม	 การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษที่ขาดประสิทธิภาพเป็นผลจากความเข้าใจผิด	

และกลไกที่เป็นปัญหาหลายประการที่มาจากทั้งปัจจัยภายใน

โรงเรียนเองและปัจจัยภายนอกโรงเรียน	 โดยปัจจัยภายใน

โรงเรียน	 เช่น	 ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่ เข้าใจการ

จัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างแท้จริง		

ทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครขูาดความรูค้วามเขา้ใจลกัษณะของ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง	ๆ	รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอน	 และที่สำาคัญทั้งครูและผู้บริหารจำานวนมากมี

เจตคตใินทางลบตอ่การนำาเดก็ที่มีความตอ้งการพเิศษมาเรยีน

รวมกบัเดก็ปกต	ินอกจากนีเ้กดิความเขา้ใจผดิทีว่า่เดก็ทีม่คีวาม

ตอ้งการพเิศษมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาไดจ้ำากดั	การลงทนุทางการ

ศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	เมื่อเปรียบเทียบเป็น

รายหัวกับเด็กปกติ	 ต้องใช้งบประมาณ	 บุคลากร	 และแหล่ง

สนับสนุนมากกว่า	 แต่พัฒนาได้น้อยกว่า	 จึงเป็นการลงทุนที่

ไม่คุ้มค่า	(สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,	

2545;	 ดารณี	 อุทัยรัตนกิจ	 และคณะ,	 2546)	 และจากการ

ศึกษาของสุภาพร	ชินชัย	(2551)	พบว่า	ปัจจัยภายในโรงเรียน

ที่ส่งผลต่อความพร้อมของครูในการจัดการเรียนร่วมนั้น	 คือ	

ความพร้อมของโรงเรียนทางด้านอาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์	

บุคลากรและหลักสูตรของโรงเรียนมีระดับความพร้อมอยู่ใน

ระดับตำ่ารวมทั้งความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับปานกลาง

เท่านั้น	 ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรวมให้ประสบ

ความสำาเร็จได้ทั้ง	 ๆ	 ที่เป็นโรงเรียนแกนนำาเรียนร่วม	 สำาหรับ

ปัจจัยภายนอกโรงเรียนนั้น	 พบว่าเป็นปัญหาจากการที่พ่อแม่

ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามพกิารประเภทตา่งๆ

โดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการเพียงเล็กน้อย	เช่น	เด็กที่มีความ

บกพรอ่งทางดา้นการเรยีนรู	้เดก็ปญัญาออ่นเลก็นอ้ย	หรอืเดก็

ออทิสติกที่มีความสามารถสูงเด็กสมาธิสั้น	 ทำาให้เด็กไม่ได้รับ

การวินิจฉัยและการบำาบัด	และขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา

ที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 ซึ่งเป็นช่วงที่สำาคัญที่สุดของ

การศกึษา	และการขาดบคุลากรทางการแพทยแ์ละนกัจติวทิยา

ที่จะตรวจวินิจฉัย	 รวมทั้งให้คำาแนะนำาแก่พ่อแม่และชุมชน

ในการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 (สุภาพร	

ชินชัย,	 2551)	 จากการที่มีความจำากัดทางด้านทรัพยากรและ

องค์ความรู้ ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษจึงส่งผลให้เกิดปัญหาและความจำากัดด้านปริมาณและ

คณุภาพของบคุลากร	งบประมาณ	แหลง่สนบัสนนุ	ความเขา้ใจ

เกีย่วกบัการบรหิารและการจดัโครงการ	การทำางานรว่มกนัของ

นักวิชาชีพสาขาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับความพิการ	 เทคโนโลยี

ทางการศกึษาสำาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ	เครื่องมอืและ

กระบวนการตรวจวินิจฉัย	และองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษแต่ละประเภทในการศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยในฐานะ

ผู้บริหารโรงเรียน	 และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำา

จัดการเรียนร่วมในระยะแรก	 ทำาการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย	 และให้ความสำาคัญกับ

การจดัการเรียนร่วม	แตย่งัประสบปญัหาในการบรหิารจดัการ

การจัดการเรียนร่วมให้ประสบผลสำาเร็จได้	 ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากเหตุปัจจัยหลายประการ	เช่น	ในเรื่องของครูที่ทำาการสอน

นักเรียนปกติเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษยังไม่

เข้าใจการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน	 คงมีแต่ครูที่ผ่าน

การอบรมทางการศึกษาพิเศษเท่านั้นที่มีความเข้าใจในเด็ก	

กลุ่มนี้	 ขาดการประสานงานอย่างเป็นรูปธรรม	 และโรงเรียน

ยังไม่สามารถที่จะคัดกรองเด็กกลุ่มนี้ ได้อย่างชัดเจนทำาให้

เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กกลุ่มนี้	 ส่งผล	

กระทบไปสู่เด็กปกติที่ต้องเรียนร่วมชั้น	 สำาหรับกลุ่มเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วนั้น	 เมื่อเกิดปัญหา

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียน	 ครูที่ไม่มีความรู้ทางการศึกษา

พิเศษที่ต้องสอนเด็กกลุ่มนี้ด้วยนั้น	 ไม่ทราบวิธีการที่จะจัดการ

กับพฤติกรรมนัน้ในห้องเรียนได้สง่ผลให้เกิดความวุ่นวายในชัน้

เรยีน	นอกจากนีค้รยูงัขาดความรูเ้รื่องการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่

เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในดา้นทกัษะพืน้ฐาน	ตา่งๆ	ทีจ่ำาเปน็

ต่อการเรียน	เช่น	การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่จำาเป็นต่อการ

เขยีน	เปน็ตน้	นอกจากนีผู้ป้กครองสว่นใหญย่งัใหค้วามรว่มมอื

ในเรื่องการจดัการเรยีนการสอนแกเ่ดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ

ไม่มากนัก	ทอดภาระการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน	ทำาให้ไม่

ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควรในการจัดการเรียนร่วม	

	 จากความสำาคัญของการพัฒนาผู้เรียนเด็กพิเศษ

ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนอันเป็นการ

ตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ต้องจัดการ

ศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค	 และเท่าเทียมกันทั้งเชิง
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ปรมิาณแลเชงิคณุภาพ	และจากสภาพ	ปญัหาทีก่ลา่วมาขา้งตน้	

ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการบริหารจัดการเรียน

ร่วมให้ประสบความสำาเร็จมีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง	ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจและต้องการที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ

การเรียนร่วมสำาหรับโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	สู่ความ

สำาเร็จ	 เพื่อนำามาใช้ในการบริหารจัดการ	 โดยให้เด็กที่มีความ

ตอ้งการจำาเปน็พเิศษไดร้บัการพฒันาไดถ้กูทาง	สามารถอยูร่ว่ม

กับเด็กปกติ	และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

	 1.	 เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ

เรียนร่วมสู่ความสำาเร็จ

	 2.	 เพื่อวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสำารวจการบรหิาร

จัดการเรียนร่วมสู่ความสำาเร็จ

	 3.	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัตวับง่ชีก้ารบรหิารจดัการเรยีน

ร่วมสู่ความสำาเร็จ	 ในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเรียน

ร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืโดยศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัหลกัการและองค์

ประกอบของการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำา

จดัการเรยีนรว่ม	สูค่วามสำาเรจ็	หลกัฐาน	หนงัสอื	บทความ	และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยการวิเคราะห์เอกสาร	(documentary	

analysis)	รวบรวมการบรหิารจดัการเรยีนรว่มในโรงเรยีนแกน

นำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 ประกอบด้วย	 การบริหาร

จดัการ	คณุลกัษณะผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	กจิกรรมการจดัการเรยีน

ร่วมสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	18	คน	โดยใช้กรอบแนวคิด

จากการศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	เปน็กรอบ

ประเด็นการสัมภาษณ์	 โครงสร้างของการบริหาร	 นำาข้อมูลที่

ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปจัดทำาเป็นกรอบแนวคิดใหม่	 สร้าง

โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นตัวบ่งชี้	

การบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียน

รว่ม	สูค่วามสำาเรจ็	สำาหรบัใช้ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ

สำารวจ	(Exploratory	factor	analysis)	และการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	factor	analysis)	ต่อไป

	 การดำาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร

จัดการเรียนร่วมสู่ความสำาเร็จ	 ในโรงเรียนแกนนำาจัดการ	

เรียนร่วม	เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อสำารวจองค์ประกอบของตัว

บ่งชี้ความเหมาะสมในการนำาไปปฏิบัติของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น	

โดยใช้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์สอบถามความคิดเห็น	 เพื่อ

เป็นการยืนยันของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริง

ในการนำาไปปฏิบัติของตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเรียนร่วมสู่

ความสำาเร็จในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 ที่ ได้จากผล

การศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ	จากนัน้จงึนำาผลที่ไดจ้า

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสำารวจมาเปน็กรอบการวเิคราะห์

ของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่อยู่ในแต่ละองค์ประกอบ	และนำาไปเก็บ

ข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป

	 การดำาเนินการทดสอบความสอดคล้องตัวบ่งชี้การ

บริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	

สูค่วามสำาเรจ็	เปน็ขัน้ตอนการวจิยัเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม	

ในการนำาไปปฏบิตัขิองตวัชีว้ดัทีพ่ฒันาขึน้	โดยใชแ้บบสอบถาม

ฉบบัสมบรูณส์อบถามความคดิเหน็	เพื่อเปน็การยนืยนัของกลุม่

ตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงในการนำาไปปฏิบัติของ

ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการ

เรยีนรว่ม	สูค่วามสำาเรจ็ที่ไดจ้ากผลการศกึษาความคดิเหน็ของ	

ผู้เชี่ยวชาญ	 จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล	 สรุปและอภิปรายผล

ต่อไป

	

สรุปผลก�รวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ	 พบว่า	

องค์ประกอบที่ ได้มีค่า	 eigenvalues	 ที่เกิน	 1	 มีจำานวน	 9	

องค์ประกอบย่อย	 มีค่าอยู่ระหว่าง	 4.638	 ถึง	 6.518	 และมี

ความแปรปรวน	เท่ากับ	48.544	แสดงว่าทั้ง	9	องค์ประกอบ

สามารถอธิบายความแปรปรวนคิดเป็นร้อยละ	 68.373	 ซึ่ง

องค์ประกอบย่อยที่ได้	ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบย่อยแต่ละ

องค์ประกอบตามคุณลักษณะของตัวบ่งชี้ที่อยู่ในแต่ละองค์

ประกอบ	และเรยีงลำาดบัการอธบิายความแปรปรวนจากมากไป

น้อย	ดังนี้	องค์ประกอบย่อยที่	4	ด้านการเตรียมการ	อธิบาย

ความแปรปรวนได้ร้อยละ	9.181	องค์ประกอบย่อยที่	3	ด้าน

การดำาเนินงาน	อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	8.286	องค์

ประกอบย่อยที่	 6	 ด้านการสนับสนุน	 อธิบายความแปรปรวน

ได้ร้อยละ	8.159	องค์ประกอบย่อยที่	8	ด้านเป้าหมายผลผลิต	

อธบิายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ	7.885	องคป์ระกอบยอ่ยที่	7	

ดา้นคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร	อธบิายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ	

7.334	องค์ประกอบย่อยที่	9	ด้านคุณลักษณะของครู	อธิบาย
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ความแปรปรวนได้ร้อยละ	7.138	องค์ประกอบย่อยที่	1	ด้าน

คุณลักษณะของผู้ปกครอง	 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	

7.007	 องค์ประกอบย่อยที่	 2	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 อธิบาย

ความแปรปรวนได้ร้อยละ	 6.850	 และองค์ประกอบย่อยที่	 5	

ด้านสื่ออุปกรณ์	 และอาคารสถานที่	 อธิบายความแปรปรวน

ได้ร้อยละ	 6.533	 และนำ้าหนักองค์ประกอบของแต่ละองค์

ประกอบ	 ดังนี้	 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้ปกครอง	

มีจำานวนตัวบ่งชี้	 8	 ตัว	 และนำ้าหนักองค์ประกอบมีค่า	 ตั้งแต่	

.501	 ถึง	 .747	 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร	

มีจำานวนตัวบ่งชี้	10	ตัว	และนำ้าหนักองค์ประกอบมีค่า	ตั้งแต่	

.459	 ถึง	 .730	 องค์ประกอบด้านการดำาเนินงาน	 มีจำานวนตัว

บ่งชี้	9	ตัว	และนำ้าหนักองค์ประกอบมีค่า	ตั้งแต่	.484	ถึง	.668	

องค์ประกอบด้านการเตรียมการ	มีจำานวนตัวบ่งชี้	7	ตัว	และ

นำ้าหนักองค์ประกอบมีค่า	ตั้งแต่	.600	ถึง	.779	องค์ประกอบ

ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร	มีจำานวนตัวบ่งชี้	 8	ตัว	และนำ้า

หนกัองคป์ระกอบมคีา่	ตัง้แต่	.470	ถงึ	.687	องคป์ระกอบดา้น

การสนบัสนนุ	มีจำานวนตวับง่ชี้	7	ตวั	และนำา้หนกัองคป์ระกอบ

มีค่า	ตั้งแต่	.588	ถึง	.663	องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของ	

ผูบ้รหิาร	มจีำานวน	ตวับง่ชี	้7	ตวั	และนำา้หนกัองคป์ระกอบมคีา่	

ตั้งแต่	 .532	 ถึง	 .712	 องค์ประกอบด้านเป้าหมายผลผลิต	

มีจำานวนตัวบ่งชี้	 8	 ตัว	 และนำ้าหนักองค์ประกอบมีค่า	 ตั้งแต่	

.466	ถงึ	.682	องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะของคร	ูมจีำานวนตวั

บ่งชี้	7	ตัว	และนำ้าหนักองค์ประกอบมีค่า	ตั้งแต่	.459	ถึง	.678

	 ผลการวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับที่หนึง่ของ

โมเดลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบหลักด้านการ

บริหารจัดการ	พบว่า	เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว	

ทำาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษด์มีาก	พจิารณาได้

จากค่าสถิติไค-สแควร์	มีค่าเท่ากับ	363.35	ไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	 ค่า	 df	 เท่ากับ	 335	 เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์	

เท่ากับ	1.09	ค่า	GFI	เท่ากับ	.95	ค่า	AGFI	เท่ากับ	0.92	ค่า	

CFI	เทา่กบั	1.00	Standardized	RMR	มคีา่เทา่กบั	.03	RMSEA	

เทา่กบั	.014	และคา่	Critical	N	เทา่กบั	442.90	แสดงวา่โมเดล

ดา้นการบรหิารจดัการมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิ

ประจกัษ	์	พบวา่	คา่นำา้หนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีท้ัง้		31	ตวั

บง่ชีม้คีา่เปน็บวกและคา่มากกวา่	.30	มคีา่ระหวา่ง	.48		ถงึ		.65		

และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทุกค่า	แสดงให้เห็นว่าตัว

บง่ชีท้ัง้		31	ตวับง่ชี	้เปน็ตวับง่ชีท้ีส่ำาคญัขององคป์ระกอบยอ่ย		

ดังนี้	 ตัวบ่งชี้	 A1-A7	 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญขององค์ประกอบ

ย่อยด้านการเตรียมการ	(PRE1)	ตัวบ่งชี้	A8-A16	เป็นตัวบ่งชี	้

ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อยด้านการดำาเนินงาน	 (WOR2)	

ตัวบ่งชี้	 A17-A23	 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อย

ด้านการสนับสนุน	(SUP3)	และตัวบ่งชี้	A24-A31	เป็นตัวบ่งชี้

ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อยด้านเป้าหมายผลผลิต	 (OUP4)	

โดยตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีค่าสัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้

ด้วยองค์ประกอบย่อย	 คือ	 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ของตัว

บ่งชี้อธิบายได้ร้อยละ	 48	 ถึง	 ร้อยละ	 83	 การวิเคราะห์องค์

ประกอบสามารถเรียงลำาดับความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่ง

ชี้การบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียน

ร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 ด้านการบริหารจัดการจากมากไปหาน้อย	

ได้ดังนี้	ตัวบ่งชี้ที่	12	โรงเรียนดำาเนินการจัดการการเรียนร่วม

ตามแบบปกติ	 (A12	 :	 b=.65)	 ตัวบ่งชี้ที่	 17	 โรงเรียนจัดให้

มีระบบเครือข่ายโดยมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนร่วม	(A17	:	b=.64)	ตัวบ่งชี้	10	โรงเรียนจัด

ทำาแผนดำาเนินการจัดการเรียนร่วม	 (A10	 :	 b=.63)	 ตัวบ่งชี้ที่	

13	 โรงเรียนดำาเนินการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้รูปแบบ

โครงสรา้งแบบ	SEAT	(A13	:	b=.63)	ตวับง่ชีท้ี	่18	โรงเรยีนจดั

งบประมาณคา่ตอบแทนพเิศษสำาหรบัครแูละครพูีเ่ลีย้งทีร่บัผดิ

ชอบนักเรียนเรียนร่วม	(A18	:	b=.63)	ตัวบ่งชี้ที่	19		โรงเรียน

จัดอบรมเสริมความรู้ ให้กับครูและครูพี่เลี้ยงที่สอนการเรียน

ร่วม	(A19	:	b=.63)	ตัวบ่งชี้ที่	11		ครูและบุคลากรในโครงการ

มีการทำางานเป็นทีม	 (A11	 :	 b=.62)	ตัวบ่งชี้ที่	 14	 	 โรงเรียน

จัดการนิเทศติดตาม	อย่างเป็นระบบ	(A14	:	b=	.62)	ตัวบ่งชี้ที่	

28		นกัเรยีนปกตมิคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค	์8	ประการ	ตาม

หลักสูตรกำาหนด	(A28	 :	b=.61)	ตัวบ่งชี้ที่	7	 โรงเรียนมีแบบ

รายงานผลพัฒนาการนักเรียนเรียนร่วมที่ครอบคลุมเนื้อหาที่

ประเมนิ	(A7	:	b=	.59)	ตวับง่ชีท้ี	่16	โรงเรยีนนำาผลการประเมนิ

ไปพฒันาการดำาเนนิการจดัการเรยีนรว่ม	(A16	:	b=.59)	ตวับง่ชี้

ที	่20	โรงเรยีนจดัสรรงบประมาณดา้นสื่อ	วสัด	ุอปุกรณ	์สำาหรบั

ใช้ในการจัดการเรียนร่วม	(A20	:	b=.59)	ตัวบ่งชี้ที่	6	โรงเรียน

มกีารประสานงานกบัหนว่ยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง	(A6	:	b=.58)	

ตัวบ่งชี้ที	่ 29	 นักเรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กำาหนด	(A29	:	b=.57)	ตวับง่ชีท้ี	่1	โรงเรยีนมตีวัชีว้ดัภารกจิการ

ศกึษาแบบเรยีนรว่มชดัเจน	(A1	:	b=	.56)	ตวับง่ชีท้ี	่3	โรงเรยีน

จัดครูผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางในการจัดการเรียนร่วม	(A3	:	b=	

.56)	ตัวบ่งชี้ที่	30	นักเรียนปกติมีความสุขอยู่อย่างพอเพียงไม่

ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน	(A30	:	b=.56)	ตัวบ่งชี้ที่	2	โรงเรียนมีจุด

มุง่หมายในการจดัการศกึษาแบบเรยีนรว่มชดัเจน	(A2	:	b=.55)	

ตัวบ่งชี้ที่	26		นักเรียนเรียนร่วมสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

ตามปกติ	(A26	:	b=	.55)	ตัวบ่งชี้ที่	4	โรงเรียนจัดประชุมครู

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนเฉพาะนกัเรยีนเรยีนรว่ม	(A4	
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:	b=.54)	ตัวบ่งชี้ที่	24	นักเรียนเรียนร่วมสามารถเรียนร่วมกับ

นักเรียนปกติได้	(A24	:	b=.52)

	 ด้านคุณลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชงิยนืยนัของโมเดลการวเิคราะหต์วับง่ชีข้ององค์

ประกอบหลักด้านคุณลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 พบว่า	 เมื่อ

ปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว	 ทำาให้มีความสอดคล้อง

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษด์มีาก	พจิารณาไดจ้ากคา่สถติไิค-สแควร์	

มีค่าเท่ากับ	175.07	ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	ค่า	df	เท่ากับ	146	

เมื่อพจิารณาคา่ไค-สแควรส์มัพทัธ	์เทา่กบั	1.20	คา่	GFI	เทา่กบั	

.96	ค่า	AGFI	เท่ากับ	.94	ค่า	CFI	เท่ากับ	1.00		Standardized	

RMR	มีค่าเท่ากับ	.03	RMSEA	เท่ากับ	.022	และค่า	Critical	

N	 เท่ากับ	 433.63	 แสดงว่าโมเดลด้านการบริหารจัดการมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 ค่านำ้า

หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง	31	ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกและ

ค่ามากกว่า	.30	มีค่าระหว่าง	.43	ถึง	.57	และมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ทุกค่า	แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ทั้ง	22	ตัว	เป็น

ตัวบ่งชี้ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อย	 ดังนี้	 ตัวบ่งชี้	 B1-B7	

เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะ

ของผู้บริหาร	 (COA5)	 ตัวบ่งชี้	 B8-B14	 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญ

ขององค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะของคร	ู (COT6)	 และ

ตัวบ่งชี้	 B15-B22	 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อย

ด้านคุณลักษณะของผู้ปกครอง	 (COP7)	 โดยตัวบ่งชี้ดังกล่าว

มีค่าสัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบย่อย		

คือ	 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ของตัวบ่งชี้ประมาณร้อยละ	 47	

ถึง	ร้อยละ	72	การวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถเรียงลำาดับ

ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเรียน

ร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 ด้าน

คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมากไปหาน้อย	 ได้ดังนี้	

ตวับง่ชีท้ี	่20	ผูป้กครองเขา้รว่มวเิคราะห	์และแก้ไขปญัหาทีเ่กดิ

ขึ้นกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนเรียนร่วม	กับโรงเรียนเป็นประจำา	

(B20	:	b=.57)	ตวับง่ชีท้ี	่4	ผูบ้รหิารใหค้วามสำาคญัในการจดัการ

ศึกษาแบบเรียนร่วม	(B4	:	b=.56)	ตัวบ่งชี้	19	ผู้ปกครองช่วย

เหลือพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนร่วม	 (B19	 :	 b=.56)	 ตัวบ่งชี้ที่	 5	 ผู้บริหารส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนร่วม	 (B5	 :	b=.55)	ตัวบ่งชี้ที่	 12	ครูผ่านการ

อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม	 (B12	 :	 b=.55)	 ตัวบ่งชี้ที่	

13		ครูสามารถวัดผลพัฒนาการทุกด้านของนักเรียนเรียนร่วม	

ได้ครอบคลุม	(A13	:	b=.55)	ตัวบ่งชี้ที่	15		ผู้ปกครองมีความ

ตระหนกัตอ่การพฒันานกัเรยีนเรยีนรว่ม	(B15	:	b=.55)	ตวับง่ชี้

ที่	10		ครสูามารถจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการเรียนร่วมได้	(B10	

:	b=	.54)	ตวับง่ชีท้ี	่11	ครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกนกัเรยีน

ปกตกิบันกัเรยีนเรยีนรว่มได	้(B11:	b=.54)	ตวับง่ชีท้ี	่6	ผูบ้รหิาร

มคีวามสามารถในการนเิทศ	กำากบั	ตดิตาม	และประเมนิผลการ

ปฏบิตัใินการจดัการเรยีนรว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ(B6	:	b=	.53)	

ตวับง่ชีท้ี่	7	ผูบ้ริหารมคีวามสามารถประสานงานกบัผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียในการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน	(B7	:	b=.53)	ตัว

บง่ชีท้ี	่16	ผูป้กครองยอมรบั	และรบัฟงัวา่เดก็ในปกครองอยู่ใน

กลุ่ม	ที่มีคุณลักษณะเป็นเด็กพิเศษ	(นักเรียนเรียนร่วม)	(B16:	

b=.53)	ตวับง่ชีท้ี	่18	ผูป้กครองอาสาเพื่อพฒันาการศกึษา	(B18	

:	b=.52)	ตัวบ่งชี้ที่	3	ผู้บริหารสามารถจัดบริการสนับสนุนด้าน

วิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนร่วมได้	(B3	:	b=.54)	ตัวบ่ง

ชีท้ี	่9	ครมูคีวามตระหนกั	และมจีติสำานกึในการพฒันานกัเรยีน

ที่เป็นนักเรียนเรียนร่วม	(B9	:	b=	.51)	ตัวบ่งชี้ที่	1	ผู้บริหารมี

ความรู	้ความเขา้ใจ	ดา้นการศกึษาพเิศษ	(B1	:	b=	.50)	ตวับง่ชี	้

ที่	 2	 ผู้บริหารผ่านการอบรมหรือจบหลักสูตรการศึกษาพิเศษ	

(B2	:	b=.50)	ตัวบ่งชี้ที่	8	ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน

ร่วม	(B8:	b=.49)	ตัวบ่งชี้ที่	17	ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ	และ

สนบัสนนุในการพฒันานกัเรยีนปกตแิละนกัเรยีนเรยีนรว่ม	(B17	

:	b=.49)	ตวับง่ชีท้ี	่21	ผูป้กครองรว่มประมวลผลการดำาเนนิงาน	

เพื่อตดิตามตรวจสอบและใหค้วามเหน็เพื่อปรบัปรงุการจดัการ

เรียนร่วม	(B21	:	b=	.49)	ตัวบ่งชี้ที่	22	ผู้ปกครองให้ความร่วม

มอืในการบรจิาคเงนิ	หรอืวสัด	ุอปุกรณ์ในการจดักจิกรรมตา่งๆ	

เกีย่วกบันกัเรยีนเรยีนรว่ม	ภายในโรงเรยีน	(B22	:	b=.48)	และ	

ตวับง่ชีท้ี	่14		ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืในการบรจิาคเงนิ	หรอื

วัสดุ	 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เกี่ยวกับนักเรียนเรียน

ร่วม	ภายในโรงเรียน	(B14	:	b=.43)

	 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนร่วม	 ผลการวิเคราะห์

ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ขององค์

ประกอบหลักด้านกิจกรรมการจัดการเรียนร่วม	 พบว่า	 เมื่อ

ปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว	 ทำาให้มีความสอดคล้อง

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษด์มีาก	พจิารณาไดจ้ากคา่สถติไิค-สแควร	์

มีค่าเท่ากับ	 111.58	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ค่า	 df	 เท่ากับ	

97	 เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์	 เท่ากับ	 1.15	 ค่า	 GFI	

เท่ากับ	 .97	 ค่า	 AGFI	 เท่ากับ	 0.98	 ค่า	 CFI	 เท่ากับ	 1.00	

Standardized	RMR	มีค่าเท่ากับ	 .02	RMSEA	 เท่ากับ	 .014	

และค่า	 Critical	 N	 เท่ากับ	 462.06	 แสดงว่าโมเดลด้านการ

บรหิารจดัการมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์	

พบว่า	ค่านำ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง	18	ตัวบ่งชี้มีค่า

เป็นบวกและค่ามากกว่า	.30	มีค่าระหว่าง	.70	ถึง	.85	และมี
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นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทุกค่า	 แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้

ทัง้	18	ตวับง่ชี	้เปน็ตวับง่ชีท้ีส่ำาคญัขององคป์ระกอบยอ่ย	ดงันี	้

ตัวบ่งชี้	 C1-C10	 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อย

ด้านการจัดการเรียนรู้	 (LEA8)	 และตัวบ่งชี้	 C11-C18	 เป็น

ตัวบ่งชี้ที่สำาคัญขององค์ประกอบย่อยด้านสื่อ	 อุปกรณ์	 และ

อาคารสถานที	่(MOT9)	และตวับง่ชี	้A17-A23	โดยตวับง่ชีด้งั

กลา่วมคีา่สดัสว่นความแปรปรวนทีอ่ธบิายไดด้ว้ยองคป์ระกอบ

ย่อย	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ของตัวบ่งชี้ประมาณร้อยละ	

51	 ถึง	 ร้อยละ	 72	 การวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถเรียง

ลำาดบัความเหมาะสมในการเปน็ตวับง่ชีก้ารบรหิารจดัการเรยีน	

ร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 ของ

องค์ประกอบหลักด้านกิจกรรมการจัดการเรียนร่วม	 จากมาก

ไปหาน้อย	 ได้ดังนี้	 ตัวบ่งชี้ที่	 6	 ครูที่สอนการเรียนร่วมจัดทำา

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนเรียนร่วม	 ครบทุก

คน(C6:	b=.85)	ตวับง่ชีท้ี	่4	พีเ่ลีย้ง	มปีระสบการณเ์กีย่วกบัการ

จัดการเรียนร่วม	(C4	 :	b=.83)		ตัวบ่งชี้	5	โรงเรียนส่งเสริม

ให้มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(C5	 :	b=.82)	ตัวบ่งชี้

ที่	 9	 โรงเรียนจัดทำาแฟ้มข้อมูลของนักเรียนเรียนร่วมเป็นราย

บุคคล	(C9	:	b=.82)		ตัวบ่งชี้ที่	15	โรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอ้มให้นกัเรียนเรียนร่วม	ไดร้ับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

(C15	 :	b=.82)	ตัวบ่งชี้ที่	17	โรงเรียนจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนเรียนร่วมสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเอง	 (C17	 :	 b=.82)	 ตัวบ่งชี้ที่	 10	 โรงเรียนประสาน

ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	อยา่งตอ่เนื่อง	(C10	:	b=.80)	

ตัวบ่งชี้ที่	16	โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการ

ของนักเรียนเรียนร่วม	เป็นรายบุคคล	(C16	:	b=	.80)	ตัวบ่ง

ชี้ที่	2		โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียนเรียนร่วม

ที่หลากหลาย	(C2:	b=.78)	ตัวบ่งชี้ที่	3	โรงเรียนมีการติดตาม

ประเมินพัฒนาการของนักเรียนเรียนร่วม	 เป็นประจำา	 (C3	 :	

b=	 .77)	 ตัวบ่งชี้ที่	 12	 โรงเรียนจัดสถานที่รองรับต่อนักเรียน

เรียนร่วม	เช่น	ห้องนำ้า	พื้นที่	ราวบันได	เป็นต้น	(C12:	b=.76)	

ตัวบ่งชี้ที่	 14	 โรงเรียนมีห้องเรียน	 วัสดุอุปกรณ์	 สำาหรับการ

จัดการเรียนร่วม	(C14	:	b=.75)	ตัวบ่งชี้ที่	18	โรงเรียนจัดทำา

ขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัแหลง่การเรยีนรูท้ีผู่ป้กครองสามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำาไปพัฒนานักเรียนเรียนร่วมได้	(C18	:	

b=.75)	ตัวบ่งชี้ที่	1	โรงเรียนมีการสร้างเครื่องมือการคัดกรอง

นักเรียนเรียนร่วม	ที่ชัดเจน	(C1	:	b=.72)	ตัวบ่งชี้ที่	7	ครูมีการ

ปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคลและแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล	 เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อ

เนื่อง	(C7	:	b=	.72)	ตัวบ่งชี้ที่	8	โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ตอ่การเรยีนรว่มใหแ้กน่กัเรยีนเรยีนรว่ม	(C8	:	b=	.72)	ตวับง่ชี้

ที	่13	โรงเรยีนจดัทางเดนิภายใน	และ	ภายนอกอาคารใหเ้หมาะ

สมตอ่การเดนิทางของนกัเรยีนเรยีนรว่ม	(C13	:	b=.71)	และตวั

บง่ชีท้ี	่11	โรงเรยีนมหีอ้งเรยีนทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน

เรียนร่วม	(C11	:	b=.70)	

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

นั้นเป็นการวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบย่อยที่ ได้อยู่ภายใต้องค์

ประกอบใหญ่หรือไม่	 ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์จากตัวบ่งชี้	 9	ตัว	 ได้

จากสเกลองคป์ระกอบทีส่รา้งขึน้และองคป์ระกอบหลกั	3	ดา้น	

ได้แก่	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี	และดา้นกจิกรรมการจดัการเรยีนรว่มผลการวเิคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย	 พบว่า		

องคป์ระกอบยอ่ยทกุองคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมพอทีจ่ะนำา

ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้	 คือ	 องค์ประกอบย่อย

ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญ	 	 ค่าสัมประสิทธิ์สห

สมัพนัธม์คีา่ตัง้แต	่.52	ถงึ	.79	โดยองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธ์

กันมากที่สุด	 คือ	 องค์ประกอบย่อยด้านการจัดการเรียนรู้		

(LEA8)	 กับองค์ประกอบย่อยด้านสื่อ	 อุปกรณ์	 และอาคาร

สถานที	่ (MOT9)	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 .79	 รอง

ลงมา	คือ	องค์ประกอบย่อยด้าน	(WOR2)	กับองค์ประกอบ

ย่อยด้าน	 (SUP3)	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 .78	ส่วน

องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด		คือ	องค์ประกอบ

ย่อยด้านการเตรียมการ	 (PRE1)	 กับ	 องค์ประกอบย่อยด้าน

คุณลักษณะของครู	(COT6)	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	

.52

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่

สามของโมเดลการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำา

จัดการเรียนร่วม	สู่ความสำาเร็จ	เมื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ของข้อมูลก่อนนำามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

ที่สามเรียบร้อยแล้ว	ผู้วิจัยได้นำาองค์ประกอบหลักทั้ง	 3	องค์

ประกอบ	มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามของ

โมเดลการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการ

เรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 ผลการวิเคราะห์ค่านำ้าหนักองค์

ประกอบขององคป์ระกอบหลกัทัง้	3	องคป์ระกอบสามารถจดั

ลำาดบัองคป์ระกอบหลกัมคีา่เปน็บวกและมากกวา่	.30	คอื	มคีา่

ตั้งแต่	.89	ถึง	.98	และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทุกค่า	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักทั้ง	 3	 องค์ประกอบ	 คือ	

องค์ประกอบหลักที่	 1	 ด้านการบริหารจัดการ	 องค์ประกอบ

หลักที่	 2	 ด้านคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และองค์

ประกอบหลักที่	 3	 ด้านกิจกรรการจัดการเรียนร่วม	 เป็นองค์
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ประกอบที่สำาคัญของการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน

แกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 โดยองค์ประกอบดัง

กลา่วมคีา่สดัสว่นความแปรปรวนทีอ่ธบิายไดด้ว้ยองคป์ระกอบ

ย่อย	 คือ	 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ขององค์ประกอบย่อย

ประมาณร้อยละ	 80	 ถึงร้อยละ	 96	 จากการวิเคราะห์ค่านำ้า

หนักองค์ประกอบหลักทั้ง	 3	องค์ประกอบ	สามารถจัดลำาดับ

องค์ประกอบหลักที่มีความเหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบ

การบรหิารจดัการเรยีนรว่มในโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรว่ม	

สู่ความสำาเร็จ	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อยดังนี้	 องค์ประกอบ

หลักที่	2	ด้านคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(CS	:	b=.98)	

องค์ประกอบหลักที่	3	ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนร่วม	(AI	:	

b=.97)	และองคป์ระกอบหลกัที	่1	ดา้นการบรหิารจดัการ	(MA	

:	b=.89)	ตามลำาดับ	สำาหรับการสร้างสมการการบริหารจัดการ

เรยีนรว่มในโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรว่ม	สูค่วามสำาเรจ็นัน้		

เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสามไม่

รายงานค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ	ซึ่งผู้วิจัยได้นำาค่า

นำา้หนกัองคป์ระกอบสำาหรบัตวับง่ชีก้ารบรหิารจดัการเรยีนรว่ม

ในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	สู่ความสำาเร็จ	ทั้ง	3	องค์

ประกอบหลัก	 มาสร้างสเกลองค์ประกอบแทนค่าสัมประสิทธิ์

คะแนนองค์ประกอบ	 ซึ่งค่าทั้งสองมีความหมายในทำานอง

เดยีวกนัได	้	(เพชรมณ	ีวริยิะสบืพงศ,์	2545	อา้งถงึใน	สายสมร	

ศกัดิค์ำาดวง,	2551)	ดงันัน้จงึสามารถเขยีนสมการโครงสรา้งตวั

บง่ชีก้ารบรหิารจดัการเรยีนรว่มในโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีน

ร่วม	สู่ความสำาเร็จ	ดังนี้	AIS	=	.89(MA)	+	.99(CS)	+	.97(AI)

ข้อเสนอแนะ 

	 1.   ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 การจัดการบริหารจัดการเรียนร่วมใน

โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 นั้นควรเน้น

ให้ครอบคลุม	 3	 องค์ประกอบหลัก	 ด้านการบริหารจัดการ	

ด้านคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และด้านกิจกรรมการ

จัดการเรียนร่วม	

	 	 1.2	 การพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วมใน

โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความสำาเร็จ	 ขั้นแรกควร

เน้นที่	 องค์ประกอบหลักที่	 2	 ด้านคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี	กอ่นทีจ่ะบรหิารจดัการตอ้งใหท้กุฝา่ยมคีวามตระหนกั		

เห็นความสำาคัญและยอมรับในบุตรหลานเกี่ยวกับการเป็น

เด็กพิเศษเรียนร่วม	 องค์ประกอบหลักที่	 3	 ด้านกิจกรรมการ

จัดการเรียนร่วม	 และองค์ประกอบหลักที่	 1	 ด้านการบริหาร

จัดการ	ตามลำาดับ

	 2 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความ

สำาเร็จ	 ด้านคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ด้านกิจกรรม

การจัดการเรียนร่วม	และด้านการบริหารจัดการ

	 	 2.2	 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร

จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม	 สู่ความ

สำาเร็จ
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคด์งันี	้1)	เพื่อศกึษาสภาพ	

ปญัหาความ	ตอ้งการและขอ้เสนอแนะรปูแบบในการดำาเนนิงาน	

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	2)	เพื่อ

พัฒนารูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาเลย	เขต	2	3)	เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบ

การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็	

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	 3	 ขั้นตอน	 ขั้นตอนที่	 1	 ขั้น

ศึกษาสภาพ	ปัญหา	ความต้องการ	และข้อเสนอแนะรูปแบบ

การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็

ขั้นตอนที่	 2	 การกำาหนดรูปแบบการดำาเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 ขั้นตอนที่	 3	 การตรวจ

สอบและประเมินการใช้รูปแบบการดำาเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 กลุ่มเป้าหมายในการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 คือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	 15	 คน	 กลุ่ม

ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม	 คือ	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ครู	

และกรรมการสถานศึกษา	 จำานวน	 286	 คน	 กลุ่มเป้าหมาย

ประชุมปฏิบัติการจากข้าราชการครู	จำานวน	146	คน	โรงเรียน

ที่ร่วมทดลองใช้	(ร่าง)	รูปแบบ	จำานวน	3	โรงเรียน	เครื่องมือ

ที่ใช้ ในการวิจัย	 คือ	 แบบบันทึก	 แบบสัมภาษณ์	 แบบสังเกต	

แบบสอบถาม	และแบบประเมิน	

	 วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หาคำานวณหาคา่

ความถี	่คา่เฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	ผลการวจิยัสรปุได	้	

ดังนี้	1)	สภาพ	ปัญหาและความต้องการ	การดำาเนินการการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	เขต	2	โดยภาพรวม	พบวา่	

มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 มีปัญหาการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับปานกลาง	และความต้องการการดำาเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก	2)	รูปแบบการดำาเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	ตามกฎกระทรวง	

วา่ดว้ยระบบ	หลกัเกณฑ	์และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา	

พ.ศ.2553	 ทั้ง	 8	 ด้าน	 โดยองค์ประกอบสำาคัญ	 6	 ประการ	

ดงันี	้ก)	หลกัการบรหิารตามกระบวนการของเดมมิง่	(PDCA)	

มแีนวทางการดำาเนนิงานประกอบดว้ย	การวางแผน	การปฏบิตัิ

ตามแผน	 การตรวจสอบติดตามประเมินผล	 และการพัฒนา

ปรับปรุง	 ข)	หลักการสร้างเครือข่ายโรงเรียน	มีแนวทางการ

ดำาเนินงานประกอบด้วย	 การสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน

ร่วมดำาเนินการ	 และกำากับติดตามทบทวน	 ผลการดำาเนินงาน	

ค)	 หลักการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม	 มีแนวทางการดำาเนิน

งานประกอบดว้ย	การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ	การมสีว่นรว่ม

ในการดำาเนินงาน	 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 การ

มีส่วนร่วมในการประเมินผล	 ง)	 หลักการกำากับติดตามตรวจ

สอบ	มแีนวทางการดำาเนนิงาน	ประกอบดว้ย	กำาหนดเปา้หมาย

และเกณฑ์	 จัดทำาแผนการกำากับติดตาม	 แต่งตั้งทีมงานกำากับ
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ตดิตาม		ลงมอืปฏบิตัติามแผน	ตรวจสอบผลการกำากบัตดิตาม	

รายงานผลกำากับติดตาม	และทบทวนผลการกำากับติดตาม	จ)	

หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 มีแนวทางการดำาเนิน

งานประกอบดว้ย	การกระจายอำานาจ	การมสีว่นรว่ม	หลกัการ

คืนอำานาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน	การบริหารจัดการ

ตนเอง	 และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล	 ฉ)บทบาทของ	

ผูเ้กีย่วขอ้ง	ซึง่ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิาร	ครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา	 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชน	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 และหน่วย

งานที่กำากับดูแล	 จะต้องปฏิบัติตามบทบาทที่กำาหนดไว้ ในรูป

แบบ	 และ	 3)	 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

ทางการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขนาด

เลก็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	เขต	2	

โดยภาพรวม	พบว่า	รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม	

อยู่ในระดับมาก	

คำ�สำ�คัญ: คุณภาพ,	การประกันคุณภาพ

Abstract

	 This	research	aimed	to	study	the	internal	quality	

assurance	in	small-sized	schools	under	the	Office	of		Loei	

Primary	Educational	Service	Area	2	with	these	purposes	:	

1)	to	investigate	the	state,	problem,	need	and	suggestion	

for	 the	 internal	quality	 assurance	 in	 those	 schools,	 2)	

to	find	out	the	model	of	the	internal	quality	assurance,	

and	3)	 to	 evaluate	 the	 appropriateness	 of	 the	quality	

assurance	model.	The	 research	operation	was	divided	

into	3	phases.	The	first	phase	was	to	study	the	state,	

problem,	need	and	suggestion	 for	 the	 internal	quality	

assurance	model	in	the	schools.	The	second	phase	was	

setting	the	model	of	internal	quality	assurance.	The	last	

phase	was	the	checking	and	evaluating	the	quality	assur-

ance	model.		The	target	samples	for	in-depth	interview	

were	15	 experts	 and	a	questionnaire	was	 applied	 for	

data	gathering	from		286	school	principals,	teachers	and	

school	board	then	146	teachers	for	workshop.	In	addition,	

there	are	3	schools	participated	in	draft	model	trial.	The	

research	instruments	for	data	gathering	were		the	forms	

of	note	taking,	interviews,	observation,	a	questionnaire	

and	evaluation.	Content	analysis,	frequency,	mean	and	

standard	deviation	were	applied	for	data	analysis.	The	

research	findings	indicated	as	follows:	1)	The	total	aspect	

of	the	state,	problem	and	need	of	the	internal	quality	

assurance	in	the	schools	was	found	that	the	performance	

state	was	at	a	high	level	but	the	problem	of	performance	

was	found	at	a	moderate	level	while	the	need	of	perform-

ance	was	found	at	a	high	level.	2)	It	was	found	that	the	

model	of	the	internal	quality	assurance	performance	in	

the	schools	were	complied	with	8	aspects	and	6		main	

and	related	factors.	The	performance	guidelines	were	as	

follows:	a)	Deming	cycle	consisted	of	plan,	do,	check	and	

action.	b)	School	networking	consisted	of	the	agreement	

of	planning	and	performance	participation	and	checking,	

monitoring	 and	 reviewing	 the	 performance.	 c)	 The	

participation	in	making	decision,	performing,	sharing	the	

benefits	and	evaluating	were	performed.	d)	The	checking	

and	monitoring	consisted	of	setting	the	goals	and	criteria,	

plan	 for	monitoring,	 teamwork	 for	monitoring,	acting,	

checking,	 reporting	 and	 reviewing	 the	 procedure.	 e)	

School-based	management	focused	on	decentralization,	

participation	self-management,	return	power	to	people	

and	 check	 and	 balance.	 f)	 The	 stakeholders’	 roles	 of	

school	 principals,	 teachers	 and	 educational	 personnel,	

basic	educational	 institution	board	members,	 students,	

parents,	community,	the	office	of	educational	service	area	

and	the	regulatory	agencies	by		compliance	role	were	

to	be	as	defined	in	the	model.	3)	The	total	aspect	of	the	

appropriateness	 of	 the	 quality	 assurance	 performance	

model	was	at	a	high	level.	The	performance	model		was	

at	a	high	level.	

Key words: 	quality,	quality	assurance	management

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็น

เรื่องที่มีความจำาเป็น	 และมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 โดยจะต้อง

เปน็การศกึษาทีม่ีคณุภาพเพื่อทำาให้ศกัยภาพทีม่อียู่ในตวัคน	ได้

รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทำาให้เป็นคนที่รู้จักคิด	วิเคราะห์	รู้จัก

แก้ปัญหา	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง		

สามารถปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็	

มจีรยิธรรม	คณุธรรม	รูจ้กัพึง่ตนเอง	และสามารถดำารงชวีติอยู่

ในสังคมได้อย่างเป็นสุข	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ,	2543	)		
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ดังนั้นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันที่สองรองจากสถาบัน

ครอบครัวจะต้องเป็นแหล่งพัฒนาคนให้มีความรู้ออกไปใช้

ชีวิตในสังคม	 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

และเป็นเรื่องจำาเป็นที่รัฐจะต้องดำาเนินการ	 โดยจะต้องให้การ

ศกึษาทีม่คีณุภาพแกป่ระชาชน		เพื่อทำาใหศ้กัยภาพทีม่อียู่ในตวั	

ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ที	่ซึง่ถา้สถาบนัการศกึษาหรอื

โรงเรยีนสามารถดำาเนนิการใหบ้รรลุ	ตามเปา้หมายดงักลา่วได้	

คือการให้ความสำาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา	

ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการดำาเนินการเกี่ยว

กับการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ

ตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษามากน้อยเพียงไร	ซึ่ง	Murgatroyd,	Morgan,	Mur-

gatroyd,	 and	Morgan	 (	 1993)	 ได้จำาแนกลักษณะเด่นของ

การประกันคุณภาพทางการศึกษาไว้	 5	 ประการ	 ประกอบ

ด้วย	 1)	 มาตรฐานการศึกษากำาหนดโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก	

2)	 มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่โรงเรียนจะต้อง

บรรลุถึง	 3)	 มาตรฐานต้องสามารถประเมินได้ โดยใช้เกณฑ์

ที่เป็นปรนัย	 4)	 มาตรฐานต้องใช้อย่างเสมอภาค	 ไม่มีการ

ยกเว้นโดยปราศจากเหตุผลสมควร	 5)	 การประกันคุณภาพ

การศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวน	 (audit	

and	review)	การทดสอบดว้ยแบบ	ทดสอบมาตรฐาน	และการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	 โดยการประกันคุณภาพการศึกษา

ซึ่งเป็นการบริหารจัดการและการดำาเนินกิจกรรมตามภารกิจ

ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อ

เนื่อง	 ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา	

ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก็คือการบริหารที่

มกีารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนื่อง	เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ	ซึง่

เปน็ภารกจิทีส่ถานศกึษาจะตอ้งทำาอยูแ่ลว้	การประกนัคณุภาพ

จึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องแปลกแยกไปจากงานปกติ	

ไม่ใช่การประเมินเพื่อประเมิน	 ไม่เน้นสร้างเอกสาร	 แบบวัด	

หรือแบบประเมินมากมายที่จะกลายเป็นกระดาษ	 กองโต	 แต่

เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยใน

ระดบัสถานศกึษาการประกนัคณุภาพจะครอบคลมุถงึการสรา้ง

ความมั่นใจโดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้และ

การวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดตั้งแต่ในขั้นการออกแบบ

กระบวนการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีน

รู้ตามหลักสูตร	 การบริหารหลักสูตร	 การติดตาม	 ตรวจสอบ

และทบทวนเป็นระยะๆ	 เพื่อให้มีการแก้ไข	 ปรับปรุงคุณภาพ

อยา่งตอ่เนื่อง	การประเมนิคณุภาพผลผลติ	การจดัทำารายงาน	

และนำาเสนอข้อมูลการประเมินสำาหรับ	 การตัดสินใจในระดับ

ต่างๆ	และสำาหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ในระยะต่อไป	 ซึ่งหลักการสำาคัญของการประกันคุณภาพการ

ศกึษาภายในสถานศกึษาระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	การประกนั

คุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทาง

วิชาการและทางการบริหารการจัดการที่มี	 การวางแผนล่วง

หน้า	และมีการประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ	เพื่อที่จะสร้าง

ความมัน่ใจทีส่มเหตสุมผลวา่ผูเ้รยีน	จะมคีวามรู	้ความสามารถ	

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ ได้

กำาหนดไว้	(สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2552)	

	 ผลการประเมินตามการรับรองจำาแนกตามขนาด	

สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	 (พ.ศ.	

2549	-	2553)	จากข้อมูลผลการประเมินของสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	

(สมศ.)	 ระหว่างปีการศึกษา	 2549	 -	 2551	 ผลการประเมิน

ภายนอกระดับปฐมวัยพบว่าจากโรงเรียนขนาดเล็ก	 ทั้งหมด	

13,770	 โรงมีโรงเรียนที่	 สมศ.	 ไม่รับรอง	 จำานวน	 3,302	

โรง	คดิเปน็รอ้ยละ	23.98		และผลการประเมนิระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานพบว่าจากโรงเรียนขนาดเล็ก	ทั้งหมด	14,446		โรงมี

โรงเรียนที่	สมศ.	ไม่รับรอง	จำานวน	3,506		โรง	คิดเป็นร้อยละ	

24.27	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2552)	

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก	 พบว่าโรงเรียนขนาด

เล็ก	สมศ.	ไม่รับรองอยู่ในระดับที่สูง	ซึ่งยังเป็นปัญหาสำาหรับ

การศึกษาของประเทศในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปหาก

ไม่มีแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการดำาเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเฉพาะขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนทั้ง

งบประมาณ	บุคลากร	 ในการบริหารจัดการ	ซึ่งระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความ

มั่นใจแก่ผู้รับบริการ	 ทั้งผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 ตลอดจน

องค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือ

ทำางานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐานทีส่ถานศกึษากำาหนด	ผูส้ำาเรจ็การศกึษามคีวามรูค้วาม

สามารถ	ทักษะ	และ	มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

กำาหนดและสังคมคาดหวัง	 สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข	 รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและ

ชุมชนตามความเหมาะสม	 ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ทัง้องคก์รโดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่ม	บคุลากรในสถานศกึษาโดย

เฉพาะครแูละผูบ้รหิารตระหนกัถงึเปา้หมาย	คอื	ผลประโยชนท์ี่

เกดิกบัผูเ้รยีนเปน็อนัดบัแรก	ระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศกึษาจงึเปน็กลไกสำาคญัประการหนึง่ในการพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจอบได้และถูก
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กำาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้

ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตแิละประกาศกฎกระทรวง	

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2553)	

	 จากความเป็นมาและความสำาคัญดังกล่าวข้างต้น	

ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษารปูแบบการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	2	 เพื่อนำามาผลจากการหารูปแบบการ

ดำาเนนิงานนีม้าใช้ในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก	ให้มีมาตรฐาน	ตามที่ความคาดหวังของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่ม

เตมิ(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	และกฎกระทรวง	วา่ดว้ยระบบ	หลกั

เกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2553

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพ	

ปัญหา	ความต้องการและข้อเสนอแนะรูปแบบการดำาเนินงาน		

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	เขต	2	2)	พฒันา

รูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	

เขต	 2	 และ	 3)	 ตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบการดำาเนิน

งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีดำาเนินการวิจัย	

โดยแบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.		 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาสภาพ	 ปัญหา	 ความ

ต้องการ	 และข้อเสนอแนะรูปแบบการดำาเนินงานการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็		สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	ประกอบด้วย		

	 	 1.1	 การศกึษาวเิคราะห	์แนวคดิ	ทฤษฎ	ีเอกสาร	

และ	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษา	

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 กฎกระทรวง	

วา่ดว้ยระบบ	หลกัเกณฑ	์และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา	

พ.ศ.	 2553	 ข้อ	 14	 ที่กำาหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน		ของสถานศึกษา	ทั้ง	8	ด้าน	โดย

เริ่มตั้งแต่	1)	การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	

2)	 การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 3)	 การ

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ	 4)	 การดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 5)	 การจัดให้มีการ

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา	6)	การจดัให้มกีารประเมนิ

คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	7)	การ

จัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน																																		

8)	การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 1.2	 การศึกษาข้อมูลเชิงสำารวจ	

	 	 	 1.2.1		 ประชากรไดแ้กผู่บ้รหิารสถานศกึษา	

จำานวน	88	คน	ครผููส้อน	จำานวน	474	คน	กรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	จำานวน	616	คน	รวมทั้งสิ้น	1,178	คน	

	 	 	 1.2.2		 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	จำานวน	21	คน	ครูผู้สอน	จำานวน	115	คน	กรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	150	คนรวมทั้งสิ้น	286	คน

	 	 	 1.2.3		 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	 คือแบบ	

สอบถาม	(questionnaire)	เกีย่วกบัสภาพ	ปญัหา	ความตอ้งการ

และข้อเสนอแนะในการดำาเนินการการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น	 เป็นแบบตรวจ

สอบรายการ	(checklist)	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(rating	

scale)	เครื่องมอืไดผ้า่นตรวจสอบความตรงตามโครงสรา้งของ

แบบสอบถาม	 และนำามาวิเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสม	

ของข้อคำาถามค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 0.8	 -	 1.0	

ซึ่งถือว่าข้อคำาถามทุกข้อใช้ได้นำาไปทดลองใช้	 (try	 out)	 กับ

ข้าราชการครูที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน	 30	 คนในโรงเรียน

ขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย	 เขต	 3	 เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดย	 วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์	

แอลฟา	(alpha	coefficient)	ซึ่งมีค่าตั้งแต่	0.6	ขึ้นไป	โดยได้

คา่สมัประสทิธิ	์แอลฟาของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเกีย่วกบัสภาพ

การดำาเนินงาน	 เท่ากับ	 .977	 ปัญหาการดำาเนินงาน	 เท่ากับ		

0.988	สภาพการดำาเนินงานเท่ากับ	0.987

	 	 	 1.2.4		 การวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ	

แบบสอบถาม	 ตอนที่	 1	 ได้แก่ตำาแหน่งหน้าที่	 ด้วยการ	

วิเคราะห์ความถี่และร้อยละ	 ตอนที่	 2	 วิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	 นำาผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

มาจัดตาราง	 แปลความหมายตีความจากตาราง	 อภิปรายผล

และสรุปผลการวิจัยในรูปของการบรรยายและ	 การอธิบาย

แบบความเรียง	 สถิติพื้นฐาน	 ได้แก่ค่าร้อยละ	 (percentage)		

คา่เฉลีย่	(arithmetic	mean)	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	(standard	

deviation)	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามปลายเปิด	 เป็นข้อมูลเชิง
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คุณภาพ	 เป็นการศึกษาความเห็น	 และข้อเสนอแนะในการ

ดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็	มา

สรุปและวิเคราะห์เนื้อหา	(content	analysis)	โดยการจัดกลุ่ม

ข้อมูล	บันทึกลงตารางเพื่ออธิบายแบบความเรียง	

	 	 1.3	 การสัมภาษณ์เชิงลึก

	 	 	 1.3.1		 กลุ่มเป้าหมาย	ได้กำาหนดจากหน่วย

โรงเรยีนขนาดเลก็	จำานวน	5	โรง	ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา	จำานวน	5	คน	ครูผู้สอน	จำานวน	5	คน	กรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	5	คน	รวมทั้งสิ้น	15	คน

	 	 	 1.3.2		 เครื่องมือที่ใช้ ในการสัมภาษณ์เชิง

ลกึ	เปน็แบบสมัภาษณแ์บบกึง่โครงสรา้ง	มลีกัษณะเปน็คำาถาม

ปลายเปิด

	 	 	 1.3.3		การวเิคราะหข์อ้มลู	กระทำาภายหลงั

การสัมภาษณ์ทุกครั้ง	 เพื่อจะได้ปรับปรุงประเด็นข้อคำาถามใน

ครั้งหลัง	มีการจำาแนกใส่รหัส	(Coding)	และการจัดหมวดหมู่

ของข้อมูลมีลักษณะคล้ายกันและแตกต่างกัน	เพื่อช่วย	ให้เกิด

ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่ศึกษา	 และเพื่อจะ	 ค้นหาความ

หลากหลายของปรากฏการณ์	 แยกแยะองค์ประกอบของ

ปรากฏการณ์	และทำาความเข้าใจเบื้องต้นกับข้อมูลโดยการดำา

เนนิการถอดเทปบนัทกึเสยีงจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึซึง่เปน็บท

สนทนาระหว่างผู้วิจัย	ผู้วิจัยร่วม	และผู้ ให้ข้อมูล		ดำาเนินการ

เกบ็ขอ้มลูในรปูเอกสาร		จดัหมวดหมูข่องขอ้มลู	ตคีวาม	พรรณ

นาและนำามาสรา้งขอ้สรปุเบือ้งตน้เพื่ออธบิายความสมัพนัธข์อ

งกล่มข้อมูลต่าง	 ๆ	 ดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล	

โดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า	 (triangulation)	 (Denzin,	อ้าง

ถึงใน	 สุภางค์	 จันทวานิช,	 2543)	 มีวิธีการตรวจสอบสามเส้า

ด้านข้อมูล	 (data	 triangulation)	 เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่

เก็บรวบรวมมาได้ที่ต่างเวลา	 ต่างสถานที่	 และต่างบุคคลกัน		

ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้นำามาจัดระเบียบข้อมูล	 (data	

organizing)	พรรณนาหรือแสดงข้อมูล	(data	display)	สรุป

และตคีวามตามประเดน็	(interpretation	conclusion)	แลว้จดั

ทำาเป็นตารางและภาพประกอบโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปช่วย

ในการวิเคราะห์

	 2.		 ขั้นตอนที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการดำาเนิน

งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	เขต	2		ประกอบ

ด้วย	

	 	 2.1	 การจดัทำารา่งรปูแบบ	ผูว้จิยันำารา่งรปูแบบ	

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	จากขั้น

ตอนที่	 1	 เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	 	 เพื่อตรวจ

สอบความตรงของเนื้อหา	 ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	

ของรูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก	

	 	 2.2		การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	พฒันารปูแบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 กลุ่มเป้าหมาย

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	จำานวน	146	คน	ไดแ้ก่

ผู้บริหารสถานศึกษา	73	คน	ครูผู้สอน	73	คน

	 3.		 ขั้นตอนที่	 3	 การตรวจสอบความเหมาะสมรูป

แบบทางการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา

ขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	

เขต	2	ประกอบด้วย	

	 	 3.1	 การทดลองใช้รูปแบบการดำาเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 ผู้วิจัยตรวจสอบ

คุณภาพของรูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	เขต	2	โดยทดลองกับโรงเรียน	จำานวน		3	

โรงเรียน

	 	 3.2	 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็

กลุม่เปา้หมายในการดำาเนนิงานตามรปูแบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษาขนาดเลก็	ไดแ้ก	่ขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา	กรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองนกัเรยีนใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก	จำานวน	3	โรงเรียน

	 	 3.3	 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล	 เป็นแบบ

ตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบการดำาเนินงานการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาเลย	เขต	2		

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำานวณหาค่าร้อยละ	

(percentage)	ค่าเฉลี่ย	(arithmetic	mean	:	)	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (standard	 deviation)	 ของคะแนนการตรวจสอบ	

รูปแบบ	 วิเคราะห์	 ความเหมาะสมของรูปแบบนำาผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติมาจัดตาราง	 แปลความหมาย	 ตีความจาก

ตาราง	อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

สรุปผลก�รวิจัย

	 รูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	เขต	2	ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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	 1.	 สภาพ	 ปัญหาและความต้องการ	 การดำาเนิน

การการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 โดย

ภาพรวม	 พบว่า	 มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 มีปัญหา

การปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง	และความตอ้งการการดำาเนนิ

งานการประกันคุณภาพภายใน	อยู่ในระดับมาก

	 2.	 รูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาเลย	เขต	2	พบวา่โรงเรยีนใชก้ารบรหิารตาม

กระบวนการ	PDCA	ร่วมกับการดำาเนินงานตามระบบประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษา		8		ดา้น	โดยใชอ้งคป์ระกอบสำาคญั

และมีความสัมพันธ์กัน	6	ประการ	ดังนี้	

	 	 2.1	 หลกัการบรหิารตามกระบวนการ	PDCA	มี

แนวทางการดำาเนนิงานประกอบ	ดว้ย	การวางแผน	การปฏบิตัิ

ตามแผน	 การตรวจสอบติดตามประเมินผล	 และการพัฒนา

ปรับปรุง		

	 	 2.2	 หลักการสร้างเครือข่ายโรงเรียน	 (school	

network)	มแีนวทางการดำาเนนิงานประกอบดว้ย	การสรา้งขอ้

ตกลงและรว่มวางแผน	(partnership	agreement		and	action		

planning)	ร่วมดำาเนินการ	และกำากับติดตาม(implementing		

and	monitoring)		ทบทวนผลการดำาเนินงาน	(reviewing)

	 	 2.3	 หลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม	(participa-

tion)	มแีนวทางการดำาเนนิงาน	ประกอบดว้ย	การมสีว่นรว่มใน

การตดัสนิใจ	การมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน	การมสีว่นรว่มใน

การรับผลประโยชน์	การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

	 	 2.4	 หลักการกำากับติดตาม	 (monitoring)		

มีแนวทางการดำาเนินงานประกอบด้วยกำาหนดเป้าหมายและ

เกณฑ	์จดัทำาแผนการกำากบัตดิตาม	แตง่ตัง้ทมีงานกำากบัตดิตาม		

ลงมือปฏิบัติติดตามแผน	ตรวจสอบผลกำากับติดตาม	รายงาน

ผลกำากับติดตาม	และทบทวนผลการกำากับติดตาม

	 	 2.5	 หลักการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	

(school-based	 management)	 มีแนวทางการดำาเนินงาน

ประกอบด้วย	 การกระจายอำานาจ	 (decentralization)	 การ

บริหารจัดการตนเอง	 (self-management)	 การมีส่วนร่วม	

(participation)	และการบรหิารจดัการทีด่(ีgood	governance)

	 	 2.6	 บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง	 ซึ่งประกอบด้วย	

ผูบ้รหิาร	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	กรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	นักเรียน	ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน	สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	และหน่วยงานที่กำากับดูแล

	 3.	 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมรปูแบบทางการ

ดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	

โดยภาพรวม	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 รูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 เป็นรูปแบบหนึ่งที่สถานศึกษาขนาด

เลก็หรอืขนาดอื่นๆ	ทีจ่ะเลอืกตดัสนิใจหาวธิทีีด่ทีีส่ดุในการนำารปู

แบบไปใช้ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหบ้รรลเุปา้หมายสถานศกึษามปีระสทิธผิล	(effective	school)	

ซึง่	Caldwell		and	Spinks	(อา้งถงึในวโิรจน	์	สารรตันะ,	2543)		

ไดส้รปุวา่	ลกัษณะของโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ประกอบดว้ย	

4	เรื่องใหญ่	คือ	1)	เน้นเรื่องการเรียนการสอน	โดยผู้บริหาร

จะต้องเป็นผู้นำาทางการศึกษา	 (educational	 leadership)	 2)	

ความสามารถได้รับการตรวจสอบได้ทั้งจากท้องถิ่น	 จากรัฐ

และจากส่วนกลาง	 3)	 การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมจากครู	

ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 และ	 4)	 การมีแผนงานเพื่อพัฒนา

ในวิชาชีพ	 เนื่องจากการบริหารแบบกระจายอำานาจต้องการ

ให้บุคลากรมีความรู้	ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน	โดย

เฉพาะในการกำาหนดจดุหมายของโรงเรยีน	การกำาหนดนโยบาย	

การจัดลำาดับความสำาคัญ	การจัดสรรทรัพยากร	กระบวนการ

เรียนการสอน	และการประเมินผลที่เหมาะสม

	 ทั้งนี้สถานศึกษาขนาดเล็กต้องบูรณาการใช้องค์

ประกอบ	 6	 ประการในการดำาเนินงานตามรูปแบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 จึงสามารถส่งผลถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาและนักเรียนได	้

ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพประกอบที่	1	ดังนี้
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         SBM 
- การกระจายอํานาจ 
- การมีสวนรวมของ 
- หลักการคืนอํานาจ 
- การบริหารจดัการตนเอง 
- หลักการตรวจสอบและ
ถวงดุล 

ท้ังนี้สถานศึกษาขนาดเล็กตองบูรณาการใชองคประกอบ 6 ประการในการดําเนินงานตามรูปแบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงสามารถสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาและนักเรียนได 
ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพประกอบท่ี 1 ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  รูปแบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

สถานศึกษาตองมีการกําหนดมาตรฐานในระดับสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับทองถิ่น  ครอบคลุมสาระการเรียนรู และ
กระบวนการเรียนรู  มีการกําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชานําผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษท่ีอางอิงได ควรใหความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแกคณะกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของ ในการ

stakeholder 
บทบาทของผูเกี่ยวของ 
ประกอบดวย ผูบริหารครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน และ
สํานักงานเขต ฯลฯ 

school  network 
-สรางขอตกลงและรวมวางแผน 
-รวมดําเนินการ กํากับติดตาม 
- ทบทวนผลการดําเนินงาน 

- สรางเครือขายโรงเรียน 
- ประชุมผูเกี่ยวของ 
- สรางความตระหนัก 
- จัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

- จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
- สรางแกนนํา 

- ทํางานเปนทีม 

- มุงมั่นปฏิบัติตามแผน 
 

- นิเทศภายใน 
- ติดตามตรวจสอบ  
   คุณภาพการศึกษา 
- ประเมินคุณภาพภายใน 

   สถานศึกษา 

- สรุปผลรายงานประจําป 
- เผยแพรประชาสัมพันธ 
- พัฒนา/ปรับปรุง 
- ทบทวนสานตอ 

participation 
-การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ   
- การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 
-การมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชน 
- การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 

monitoring 
- กําหนดเปาหมายและเกณฑ   
-จัดทําแผนการกํากับติดตาม 
-แตงตั้งทีมงานกํากับติดตาม   
- ลงมือปฏิบัติติดตามแผน 
- ตรวจสอบผลกํากับติดตาม 
- ทบทวนผลการกํากับ

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

 
การ

พัฒนา/
ปรับปรุง 

(act) 

 

การ
ปฏิบัติ 

(do) 

การวางแผน (plan) 

การตรวจสอบ(check) 

ภ�พ 1	 รปูแบบการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย

			 เขต	2

ข้อเสนอแนะ

	 1.  ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

	 	 สถานศกึษาตอ้งมกีารกำาหนดมาตรฐานในระดบั

สถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่	ครอบคลมุสาระการเรยีนรู	้

และกระบวนการเรียนรู้	 มีการกำาหนดวิธีดำาเนินงานที่มีหลัก

วิชานำาผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้	 ควรให้

ความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแก่คณะกรรมการและ	

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	ในการตรวจสอบและประเมนิผลความสำาเรจ็การ

ปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม	ตามวตัถปุระสงค์

และรายงานการดำาเนินงานตามแผน	 แล้วนำาผลการประเมิน

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
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ศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง	โดยจดัทำากรอบและเครื่องมอืในการตรวจ

สอบและทบทวนคณุภาพภายในสถานศกึษา	ใหม้กีารวางแผน/

เตรยีมการประเมนิคณุภาพการศกึษา	โดยการจดัหาเครื่องมอื

การประเมินคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม	หลากหลาย	และมี

คุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนิน

งานครอบคลุมตามแผนพัฒนาคุณภาพรายงานคุณภาพการ

ศกึษาของคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบเมื่อสิน้สดุการดำาเนนิงาน		

และค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป	 ซึ่งรูปแบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กนั้นควรสร้างให้

ครอบคลุมองค์ประกอบสำาคัญในการดำาเนินงานการประกัน

คุณภาพภายใน	 สามารถนำาไปใช้ได้ ในสถานการณ์จริงของ

โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน	 สอดคล้องกับหลักการ	 และ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 และให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก	

มีส่วนร่วมคิด	ร่วมวางแผนการดำาเนินงานในทิศทางเดียวกัน

	 2. ข้อเสนอแนะก�รวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันารปูแบบการดำาเนนิ

งานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาทกุขนาดทัง้ขนาด	กลาง	

ใหญ่	เพื่อหารูปแบบเฉพาะขนาดของโรงเรียน

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยเพื่อหารูปแบบการดำาเนิน

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยศึกษาเปรียบเทียบ

โรงเรียนที่มีผลการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

	 	 2.3	 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัและพฒันา	มคีวามมุง่หมาย	

เพื่อใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	กำาหนดองค์ประกอบภาวะ

ผู้นำาทางวิชาการ	สร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผู้นำาทางวิชาการตามองค์ประกอบที่กำาหนดไว้	 จนถึงขั้นได้รูป

แบบที่เหมาะสม	 และเป็นไปได้ ในการนำาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา

ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของนกัวชิาการศกึษา	ในองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา	 คือ	 นักวิชาการ

ศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสกลนคร	

จำานวน	30	คน	ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	(purposive	

sampling)	 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล	 จำานวน	 90	 คน	 ประกอบด้วย	

ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสกลนคร	

จำานวน	30	คน	ครูผู้ดูแลเด็ก	จำานวน	30	คน	และนักวิชาการ

ศึกษา	 จำานวน	 30	คน	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบ

สัมภาษณ์	 แบบสอบถาม	 แบบวัดความรู้	 และเจตคติ	 และ

หลกัสตูรการฝกึอบรม	สถติทิี่ใช้ในการวจิยัเปน็สถติพิืน้ฐาน	คอื	

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่า	t-test	

(dependent	 Samples)	 การวิจัยในครั้งนี้	 แบ่งเป็น	 3	 ระยะ	

ผลการวิจัยมีดังนี้	 1)	 องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการที่

เหมาะสมของนกัวชิาการศกึษา	ไดแ้ก	่1)	มคีวามเขา้ใจในทฤษฎี

และปรัชญาของหลักสูตรที่ใช้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

2)	มคีวามรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะการจดัการเรยีนรูแ้บบตา่งๆ	

3)	รเิริม่และสง่เสรมิสนบัสนนุใหค้รใูชน้วตักรรมเพื่อการเรยีนรู้	

4)	สง่เสรมิใหจ้ดัการเรยีนทีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	5)	มศีกัยภาพ

ในการพึง่ตนเอง	ในการพฒันางานวชิาการ	6)	สนบัสนนุและสง่

เสรมิการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสื่อสารมาใชจ้ดัการ

เรียนรู้	7)	นิเทศและกำากับให้การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้	 2)	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง

วชิาการสำาหรบันกัวชิาการศกึษา	ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

จงัหวดัสกลนคร	ประกอบดว้ย	6	ขัน้ตอน	ไดแ้ก	่1)	ขัน้วเิคราะห์

ความต้องการในการพัฒนา	2)	ขั้นประเมินผลก่อนการพัฒนา	

3)	 ขั้นดำาเนินการพัฒนา	 4)	 ขั้นประเมินผลหลังการพัฒนา	

5)	ขัน้ปรบัปรงุ	6)	ขัน้คงสภาพ	3)	ผลการพฒันาภาวะผูน้ำาทาง

วิชาการพบว่า	1)	การปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ	

โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานที่จัดการศึกษาดีเด่น	 และการ

ฝึกอบรม	พบว่านักวิชาการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

รู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 และมีเจตคติต่อพฤติกรรม

การใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการดีกว่าก่อนการฝึกอบรม	 2)	 การ

ประเมนิผลการพฒันาโดยประเมนิความคดิเหน็ของฝา่ยบรหิาร		

ครูผู้ดูแลเด็ก	และนักวิชาการศึกษา	ต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะ

ผู้นำาทางวิชาการในการปฏิบัติงาน	 พบว่า	 มีความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการในการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับมากที่สุดทุกด้าน	

คำ�สำ�คญั: รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำา,	ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ

Abstract

	 The	purposes	of	this	Research	and	Development	

study	were	 to	 set	 factors	 on	 academic	 leadership,	 to	

construct	and	examine	a	model	of	developing	academic	

leadership	in	the	local	administration	organizations.	The	
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target	groups	consisted	of	90	informants	comprising	30	

executives,	30	child	caregivers	and	30	educators	under	

the	local	administration	organizations	in		Sakon	Nakhon.	

The	instruments	employed	included	a	form	of	interview,	

a	set	of	questionnaire,	a	form	of	knowledge	and	attitude	

measurement,	a	curriculum	on	training	and	a	form	of	

resource	 persons’	 performance	 evaluation.	 Percentage,	

mean,	standard	deviation	and	t-test	(Dependent	Samples)	

were	used	to	treat	the	data	statistically.	This		R&D	study	

was	categorized	into	3	phases.	This	study	yielded	the	

following	 significant	 findings:	 1)	 The	 investigation	 of	

the	appropriate	academic	leadership	factors	among	the		

educators	 revealed	 that	 they:	 1)	 gained	 knowledge		

regarding	 theories	 and	 philosophy	 of	 the	 curricula	

applied	 in	 the	 local	 administration	 organizations,	 2)	

obtained	 knowledge,	 understandings	 and	 skills	 in	

various	 techniques/methods	 of	 teaching,	 3)	 initiated	

and		promoted	the	use	of	innovation	for	learning	among	

the	teachers/child	caregivers,	4)	fostered	the	application	

of	learner-centered	approach,	5)	gained	self-reliance	on	

academic	affairs	development,	6)	supported	and	boosted	

the	 implementation	 	 of	 information	 technology	 and	

communications	 to	 be	 used	 in	 learning	management,	

7)		supervised	and	oversaw	the	learning	processes	to	be	

in	line	with	the	experience	management	plans	set.	2)	The	

pattern	of	development	on	academic	leadership	for	the	

educators	under	the	local	administration	organizations	

in	Sakon	Nakhon	was	composed	of	6	stages:	1)	analysis		

of	 the	 development	 needs,	 2)	 evaluation	 before	 the	

development,	 3)	 implementation	 of	 development,	 4)	

evaluation	after	the	development,	5)	improvement,	and	

6)	 status	 quo.	 3)	 The	 effects	 of	 the	 development	 on	

academic	leadership	revealed	that:	1)	the	implementation	

of	academic	leadership	through	the	study	tours	at	the	

agencies/organizations	with	outstanding	management	of	

academic	affairs	and	training	sessions	indicated	that	those	

educators	attended	the	training	sessions	gained	a	better	

knowledge	on	academic	leadership	and	attitudes	toward	

behaviors	 on	 implementation	 of	 academic	 leadership		

than	before	the	intervention.	2)	The	effects	of	the	evaluation	

of	 development	 evaluated	 in	 the	 perceptions	 of	 the	

executives,	 child	 caregivers	 and	 educators	 toward		

behavior	 implementation	 on	 academic	 leadership	

performance	 showed	 that	 	 the	 opinions	 regarding	 to	

these	 factors	 mentioned	 were	 at	 the	 highest	 level	 in	

every	aspect.	

Keywords : model	of	developing	leadership,	academic	

leadership

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมายใหด้ำาเนนิการจดัการศกึษาตามทีพ่ระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)		

พุทธศักราช	 2545	 กำาหนดให้จัดการศึกษาอบรมและการฝึก

อาชีพตามที่เหมาะสม	 และความต้องการภายในท้องถิ่น	 และ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ	 โดยไม่ขัด

ต่อกฎหมาย	 สามารถจัดการศึกษาได้ทั้งการศึกษาในระบบ	

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จากการที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการบริหารหลายรูป

แบบ		มกีารจดัการศกึษาในระบบหลายระดบัทัง้เปน็การจดัการ

ศึกษาเอง	 การรับโอนสถานศึกษาจากหน่วยงานอื่นและการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้หน่วยงานอื่น	 องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งจดัและพฒันาใหค้ณุภาพไดม้าตรฐาน	

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา	 42	 ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)		

พุทธศักราช	 2545	 กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการ

ศึกษา	ดังข้อความว่า	“...ให้กระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธี

ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบันโยบายและ

ได้มาตรฐานการศึกษา...”	 “...ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม

ทรัพยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 โดยนำา

ประสบการณค์วามรู้	ความชำานาญ	และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของ

บุคคลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา...”	

	 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

จงึเปน็หนว่ยงานหลกัทีม่ภีารกจิ	หนา้ที	่และความรบัผดิชอบตอ่

การจดัการศกึษาตามทีก่ฎหมายรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย	พทุธศกัราช	2550	ไดบ้ญัญตัเิอาไว้	และไดม้กีารกำาหนดไว้

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	แก้ไข

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พุทธศักราช	2545	ในมาตรา	41	ระบุไว้



ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

8(1) January - June 2012
54

วา่		“...องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีทิธจิดัการศกึษาในระดบั

หนึง่	หรอืทกุระดบั	ตามความพรอ้มความเหมาะสม	และความ

ตอ้งการภายในทอ้งถิน่...”	นอกจากนี้ในมาตรา	29	ยงัระบอุกีวา่	

“...ใหส้ถานศกึษารว่มกบับคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	องคก์รชมุชน		

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กร

วิชาชีพ	สถาบันศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบันสังคม

อื่น	ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	โดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม	

มีการแสวงหาความรู้	 ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และรู้จักเลือกสรร	

ภูมิปัญญา	และวิทยาการต่างๆ	เพื่อพัฒนาชุมชน...”	

	 ด้วยเหตุนี้บุคลากรที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ

ศกึษาจำาเปน็ตอ้งรบัรูภ้ารกจิ	หนา้ที	่และความรบัผดิชอบตอ่การ

จัดการศึกษา	ได้แก่	ฝ่ายบริหาร	นักวิชาการศึกษา	ผู้ดูแลเด็ก	

และชุมชน	โดยดูแลรับผิดชอบ	การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ในศนูยพ์ฒันาเดก็	และสถานศกึษาทีถ่า่ยโอนมาสงักดัในองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 ๆ	

ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการปฏิบัติงานจัดการศึกษา	 คือ	 นัก

วชิาการศกึษา		จะตอ้งทำาหนา้ทีบ่รหิารงานวชิาการ	เพื่อใหก้าร

จดัการศกึษาบรรลคุวามเปา้หมาย	และนโยบายของการจดัการ

ศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่	งานบริหารจดัการดา้น

วิชาการในองค์กรบริการส่วนตำาบล	 มีขอบข่ายประกอบด้วย		

1)	 งานธุรการวิชาการ	 2)	 งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน		

3)	งานส่งเสริมวิชาการ	4)	งานกลุ่มประสบการณ์	5)	งานวัด

และประเมนิผลงานวชิาการ	ในจำานวนขอบขา่ยงานวชิาการนัน้	

งานด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 ที่ประกอบด้วยหลักสูตร	

และเอกสารการเรียนการสอน	 สาระและปรับปรุงหลักสูตร	

การใช้หลักสูตร	 การประเมินผลและการจัดทำาหลักสูตร	

เอกสารประกอบการเรียนการสอน	 หนังสือเรียน	 คู่มือครู	

บทเรียนสำาเร็จรูปการจัดทำากำาหนดการสอนและแผนการสอน	

การปฏิบัติการสอน	 การผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน	

การทำาวจิยัในชัน้เรยีน	การสอนซอ่มเสรมิ	การจดังานหอ้งสมดุ		

การนิเทศภายใน	เป็นต้น

	 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา

บรรลตุามเปา้หมาย	จงึควรทีจ่ะตอ้งพฒันาความรูด้า้นวชิาการ	

เพื่อนำาไปใช้บริหารจัดการงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ		

แต่จากการสำารวจข้อมูลสภาพการปฏิบัติงานในการบริหาร

จัดการงานวิชาการของนักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่	โดยการสมัภาษณ์	นายกเทศมนตรี	นายกองคก์าร

บรหิารสว่นตำาบล	นกัวชิาการศกึษา	และครผููด้แูลเดก็ในองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่	จงัหวดัสกลนคร	นครพนม	มกุดาหาร		พบ

ว่า	 นักวิชาการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ	 และทักษะใน

การบรหิารงานวชิาการ	ขาดภาวะผูน้ำาทางวชิาการ	ไมส่ามารถ

ให้คำาแนะนำา	 และนิเทศการเรียนการสอน	 การเขียนแผนการ

จดัประสบการณ์	การเรยีนรู้	การผลติและพฒันาสื่อนวตักรรม

การเรียนรู้ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 		

ส่วนหนึ่งของปัญหาสืบเนื่องมาจากนักวิชาการศึกษา	 ไม่ได้จบ

การศึกษาในด้านการศึกษา	 ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้

ตามบทบาทหนา้ทีข่องนกัวชิาการศกึษา	ตามทีอ่งคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกำาหนดไว้	 เหตุเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

กำาหนดคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง	 นักวิชาการศึกษาไว้กว้าง

เกินไป	 โดยรับผู้จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ตำ่ากว่านี้	

ทางบริหาร	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	การศึกษา	พานิชศาสตร์	

สถิติศาสตร์	 สถิติ	 สังคมวิทยา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

วารสารศาสตร์	 จิตวิทยา	 มานุษยวิทยา	 อักษรศาสตร์	 ศึกษา

ศาสตร	์ศลิปศาสตร	์หรอืทางอื่นๆ	ทีก่รรมการองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่	กำาหนดวา่	ใชค้ณุสมบตัเิฉพาะสำาหรบัตำาแหนง่นี้ ได	้

(สมาคมพนักงานส่วนท้องถิ่น,	2549	)

	 จากการกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งของนัก

วิชาการศึกษาดังกล่าว	 จึงส่งผลให้นักวิชาการศึกษาส่วนมาก

ขาดทักษะในการบริหารงานวิชาการ	 และขาดความรู้ความ

เข้าใจในงานวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำาบลที่จะต้อง

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา	 เป็นต้น		

ผลที่ตามมาทำาให้การจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิล	จงึเปน็เหตใุหผู้ว้จิยัสนใจ

ที่จะศึกษาหารูปแบบการพัฒนา	ภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับ

นักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ถ้าหากนัก

วิชาการศึกษาได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการอย่างมี

ระบบและเหมาะสมกจ็ะชว่ยใหน้กัวชิาการศกึษาสามารถดำาเนนิ

กจิกรรมตามบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามโครงสรา้ง	และ

คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งสนองนโยบายและพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย 

	 เพื่อใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนากำาหนดองค์

ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 สร้างและตรวจสอบรูปแบบ

การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 ตามองค์ประกอบที่กำาหนด

ไว้จนถึงขั้นได้รูปแบบที่เหมาะสม	 และเป็นไปได้ ในการนำาไป

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของนักวิชาการศึกษา

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
55

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	 (research	

and	development)	โดยมี	3	ระยะได้แก่	ระยะที่	1	การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน	 องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 โดยศึกษา

จากเอกสารและแบบสัมภาษณ์	ระยะที่	2	นำาเสนอรูปแบบการ

พฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการสำาหรบันกัวชิาการศกึษา	เครื่องมอื

ที่ใช้ ในการวิจัย	ได้แก่	เอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำา	

และรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการ	แบบตรวจสอบรปู

แบบของผู้เชี่ยวชาญ	แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	ระยะที่	3	นำา

เสนอผลการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของนกัวชิาการศกึษา

ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จงัหวดัสกลนคร	เครื่องมอืที่ใช้

ในการวิจัย	ได้แก่	แบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะ

ผู้นำาทางวิชาการ	 แบบประเมินพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทาง

วิชาการของนักวิชาการศึกษา	แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้	

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

	 กรอบแนวคดิการวจิยัเบือ้งตน้การวจิยัเรื่อง	รปูแบบ

การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับนักวิชาการศึกษาใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสกลนคร	 ผู้วิจัยได้ศึกษา

แนวคิด		ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำา	ผู้นำาทางวิชาการ	ภาวะผู้นำา

ทางวชิาการ		วธิกีารพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการ	และรปูแบบ

การพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการ	กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ำา

ทางวิชาการ	จากนักวิชาการ	นักการศึกษาต่างๆ	เช่น	รังสรรค์		

ประเสริฐศรี	(2535);	วิเชียร	ชีวพิมาย	(2539);	อรรณนพ	จีระ

วฒัน	์(2539);	ประสทิธิ	์เขยีวศร(ี2544);	สากล	เกตทุอง	(2545);	

สนม	ครฑุเมอืง	(2547);	สมคดิ	สรอ้ยนำา้	(2547);		ชชัภมู	ิสชีมพ	ู

(2548);	นิเวศน์	อุดมรัตน์	(2548);	ณัฐพล	ชุมวรฐายี	(2549);		

อภญิญา	แกว้ชื่น	(2549);	House	(1967);	McCauley,	Moxley,	

&	Van	Velsor,	(1988);	Kaiser	(2000);	Murphy	(1998);	แลว้

นำามาบูรณาการในกรอบแนวจัดการวิจัยเบื้องต้น	สรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบของภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับนักวิชาการ

ศึกษา	 ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดของ	 สมคิด	 สร้อยนำ้า	

(2547);	 Kaiser	 (2000),	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ	(สกศ.)	(2542)	ประกอบด้วย		7	องค์ประกอบ	คือ	

1)	มีความเข้าใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตร	กลุ่มต่างๆ	ที่

ใช้ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่		2)	มคีวามรูค้วามเขา้ใจและ

มีทักษะในการจัดการเรียนรู้		3)	ริเริ่มและส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	 4)	 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 5)	 มีศักยภาพในการพึ่งตนเองในการ

พฒันางานวชิาการ		6)	สนบัสนนุและสง่เสรมิการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้จัดการเรียน	 7)	 นิเทศและ

กำากบัใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็ไปตามแผนการคดิประสบการณเ์รยีนรู้

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 ประกอบด้วย	

1)	วเิคราะหค์วามตอ้งการในการพฒันา	2)	ประเมนิผลกอ่นการ

พัฒนา	3)	ดำาเนินการพัฒนา	4)	ประเมินผลหลังการพัฒนา	5)	

ปรับปรุง	6)	คงสภาพ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 วเิคราะหข์อ้มลูตามลำาดบั	ดงันี	้ระยะที	่1	ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัย		

เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 และการศึกษาดู

งาน	 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ

ศกึษา	เพื่อสนบัสนนุองคป์ระกอบภาวะผูน้ำาทางวชิาการสำาหรบั

นกัวชิาการศึกษาทีเ่หมาะสม		ระยะที่	2	วเิคราะห์ผลการตรวจ

สอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบ	 ระยะที่	

3	 วิเคราะห์ผลการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 จากแบบวัด

เจตคติ	แบบสอบถาม	แบบประเมินพฤติกรรม	โดยคำานวณค่า

เฉลีย่	(mean)	และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	Devia-

tion)	และค่า	t-test	(dependent		sample)

สรุปผลก�รวิจัย

	 การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับนักวิชาการ

ศกึษาในองคก์รปกครองสว่นถิน่	จงัหวดัสกลนคร	มผีลการวจิยั

สรุปดังนี้

	 1.	 องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามบทบาท	 และภารกิจของนัก

วิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดสกลนคร	

มี	7	องค์ประกอบ	คือ	1)	มีความเข้าใจในทฤษฎี	และปรัชญา

ของหลักสูตรที่ใช้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 2)	 มีความรู้

ความเขา้ใจและมทีกัษะในการจดัการเรยีนรูแ้บบตา่ง	ๆ 	3)	รเิริม่

และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	4)	ส่ง

เสริมการจัดการเรียนรูที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	5)	มีศักยภาพใน

การพึง่พาตนเองในการพฒันางานวชิาการ	6)	สนบัสนนุและสง่

เสรมิการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสื่อสารมาใชจ้ดัการ

เรียนรู้	7)	นิเทศและกำากับให้การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัด

ประสบการเรียนรู้	

	 2.	 รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการสำาหรบั

นักวิชาการศึกษา	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	วิเคราะห์

ความตอ้งการในการพฒันา	2)	การประเมนิผลกอ่นการพฒันา	

3)	 การดำาเนินการพัฒนา	 4)	 การประเมินผลหลังการพัฒนา		

5)	ปรับปรุง	6)	คงสภาพ
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	 3.		 ผลการดำาเนินการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ของนักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัด

สกลนคร	พบว่า

	 	 3.1	 การพฒันาโดยการใชห้ลกัสตูรการฝกึอบรม	

ผูว้จิยัไดน้ำาองคป์ระกอบภาวะผูน้ำาทางวชิาการของนกัวชิาการ

ศึกษา	 จากการสำารวจความต้องการจำาเป็นที่พบว่านักวิชาการ

ศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง	 7	 องค์ประกอบ	 มาจัดทำา

หลักสูตรการฝกึอบรมเป็น	1	หลักสูตร	ใช้เวลาในการฝกึอบรม	

จำานวน	2	วัน	ซึ่งจัดให้มีทั้งภาคทฤษฎี	-	ปฏิบัติ	ผลพบว่า

	 	 	 3.1.1	 นักวิชาการศึกษาที่ข้ารับการฝึก

อบรมมคีวามรู	้ความเขา้ใจในเรื่องหลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎเีกีย่ว

กับภาวะผู้นำาทางวิชาการองค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ	

และการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการหลังการฝึกอบรมสูงกว่า	

ก่อนการฝึกอบรม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

								 		 	 3.1.2	 นักวิชาการศึกษาที่เข้ารับการฝึก

อบรมมีเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการของ

นักวิชาการศึกษาในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม	 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด	(	=	4.60)

	 	 3.2	 ผลของการนำาความรู้และประสบการณ์

จากการฝกึอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง	ซึง่

ดำาเนนิการประเมนิผลโดยการวดัพฤตกิรรมในการใชภ้าวะผูน้ำา

ทางวิชาการของนักวิชาการศึกษา	 จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง	

ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พนักงานส่วนท้องถิ่น	

นกัวชิาการศกึษา	และครผููด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	หลงั

จากทีท่ำาการฝกึอบรม		ผลการประเมนิพบวา่	นกัวชิาการศกึษา

มพีฤตกิรรมการใชภ้าวะผูน้ำาทางวชิาการในการปฏบิตัใินองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 ผู้วิจัยได้เสนอผลการอภิปรายผลตามความมุ่งหมาย

ของการวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของนักวิชาการ

ศึกษา	ดังนี้

	 1.		 องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการของนัก

วิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดสกลนคร

	 	 จากการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัหลกัการ	แนวคดิ

และทฤษฎีภาวะผู้นำา	 ภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 และการพัฒนา

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 รวมถึงการศึกษาในงานวิจัยของนัก

วชิาการหลายทา่นที่ไดท้ำาการศกึษาไว	้และจากการไดส้มัภาษณ์

ผูท้รงคณุวฒุซิึง่เปน็ผูท้ีม่คีวามรู้ในเรื่องหลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผู้นำา	 ภาวะผู้นำาทางวิชาการ	และท่านที่มีความรู้		

และประสบการณ์	 การปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตลอดทั้งได้ทำาการศึกษาภาวะ

ผู้นำาทางวิชาการในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ

ศึกษาดีเด่น	พบว่า	ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อคุณลักษณะ

ภาวะผู้นำาทางวิชาการที่นักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ควรนำามาใช้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ

หน้าที่	 และเป็นภาวะผู้นำาที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ของนักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มี	7	องค์

ประกอบ	ประกอบด้วย	

	 	 1.	 ด้านความเข้าใจในทฤษฎีและปรัชญาของ

หลักสูตรที่ใช้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 2.	 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ	และมทีกัษะในการ

จัดการเรียนรู้แบบต่าง	ๆ	

	 	 3.	 ด้านการริเริ่มและส่งเสริม	สนับสนุนให้ครู

ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

	 	 4.	 ดา้นการสง่เสรมิการจดัการการเรยีนรูท้ีย่ดึ

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	

	 	 5.	 ด้านการมีศักยภาพในการพึ่งตนเองในการ

พัฒนางานวิชาการ	

	 	 6.	 ด้านการสนับสนุน	 และส่งเสริมการนำา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้จัดการเรียนรู้	

	 	 7.	 ดา้นการนเิทศ	และกำากบัใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็

ไปตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	

	 	 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า	 องค์ประกอบภาวะ

ผูน้ำาทางวชิาการ	ทัง้	7	องคป์ระกอบเปน็ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ

ที่มีคุณลักษณะที่นักวิชาการศึกษาทุกคนทั้งที่สังกัดสำานักงาน

เทศบาลตำาบล	 และองค์การบริหารส่วนตำาบล	 จำาเป็นต้องมี		

เพื่อจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาตามบทบาท	

หน้าที่	 และภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบงานหรือภาระ

งาน	 ประสบความสำาเร็จ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ

ประสิทธิผล	สอดคล้องกับสมคิด	สร้อยนำ้า	(2547	:	41)	กล่าว

ว่าคุณลักษณะบ่งชี้ของภาวะผู้นำาทางวิชาการจะต้องเป็นผู้มี

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี	 และปรัชญาหลักสูตรกลุ่มต่าง	 ๆ	

การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 และจัดการเรียนรู้

ให้เป็นไปตามแผนการสอนและสอดคล้องกับคุณลักษณะและ

องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการของนักการศึกษาหลาย

ท่านที่มีความเห็นสอดคล้องกัน	 ได้แก่	Kaiser	 (2000)	Glick-

man	(1990)	Murphy	(1990)	สมคิด	สร้อยนำ้า	(2547)	และ
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สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	(สกศ.)	(2542)	ที่

ได้นำาเสนอองค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการตรงกันว่า	 นัก

วิชาการศึกษาต้องมีภาวะผู้นำาทางวิชาการดังนี้	 คือ	 มีความรู้

ความเข้าใจวิธีสอนแบบต่าง	ๆ	ส่งเสริมและสนับสนุนการสอน

ทีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	มภีาวะผูน้ำาในการรเิริม่ใชน้วตักรรมเพื่อ

การเรียนการสอน	 ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใชจ้ดัการเรยีนรู้	นเิทศและกำากบัใหก้ารเรยีนการ

สอนเปน็ไปตามแผนการสอน	มคีวามรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎแีละ

ปรัชญาในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 2.	 รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการสำาหรบั

นักวิชาการศึกษา	 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัด

สกลนคร	 ประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 ขั้นวิเคราะห์

ความต้องการในการพัฒนา	 2)	 ขั้นการประเมินผลก่อนการ

พัฒนา	 3)	 ขั้นการดำาเนินการพัฒนา	 4)	 ขั้นการประเมินหลัง

การพัฒนา	5)	ขั้นปรับปรุง	6)	ขั้นคงสภาพ	โดยเป็นผลมาจาก

การนำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการทั้ง	7	องค์ประกอบ	

มาเป็นเป้าหมาย	 และแนวทางในการพัฒนานักวิชาการศึกษา

ให้เกิดภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 กล่าวคือ	 ผลการวิจัยในระยะ

ที่	1	ประกอบด้วยองค์ประกอบ	และโครงสร้างองค์ประกอบ

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 ซึ่งจัดเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำา

ข้อมูลมาประมวลจัดหมวดหมู่	 โครงสร้างองค์ประกอบไว้เป็น

ระบบ	 และสอดคล้องกับกรอบแนวคิด	 และโครงสร้างทฤษฎี

จึงสามารถเทียบเคียงได้กับการสร้างหลักสูตรที่แยกแยะราย

ละเอียด	 เนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย	 เพื่อให้ขอบข่าย	 รายละเอียด

แต่ละประเด็นของหลักสูตร	มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 เมื่อกำาหนด

หัวข้อต่าง	 ๆ	 แล้ว	 จึงนำามาเรียงลำาดับให้ต่อเนื่องสอดคล้อง

กัน	 เพื่อให้แนวความคิด	 และทักษะ	 หรือพฤติกรรมเหล่านั้น	

ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ	 โดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียน

รู้มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง

วชิาการ	ไดแ้ก	่ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง	ทฤษฎกีารเรยีนรูส้ำาหรบั

ผู้ใหญ	่สงัเคราะหเ์ปน็โครงสรา้งระบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทาง

วิชาการเป็น	6	ขั้นตอน	ดังกล่าวข้างต้น	จากนั้นนำาผลการวิจัย

ระที่	 1	 มาผนวกกับโครงสร้างระบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง

วิชาการมาเป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ

	 	 การนำาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการกำาหนดรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 และ

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำาคัญ	 และท้าทายอย่างยิ่ง	 คือ	 “ขั้นคง

สภาพ”	 เป็นการสร้างความยั่งยืนในการเป็นผู้นำาทางวิชาการ	

ขัน้คงสภาพเปน็ขัน้สดุทา้ยแตม่ใิชข่ัน้สดุทา้ยแลว้จบการพฒันา	

เพราะขั้นคงสภาพจะเป็นจุดเชื่อมสู่การพัฒนารอบใหม่	 หรือ

สู่การพัฒนาต่อเนื่องไปได้อย่างเหมาะสม	 และในขั้นตอนนี้

นักวิชาการศึกษา	 ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

จะมบีทบาทเสรมิกนัและกนั	ทีจ่ะผดงุการพฒันาใหเ้กดิความตอ่

เนื่อง	และยั่งยืนต่อไป	ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สังเคราะห์ทฤษฎี

การเปลีย่นแปลงตามแนวคดิของนกัวชิาการศกึษา	โดยขัน้ตอน

สดุทา้ยของการเปลีย่นแปลงในทกุแนวคดิตอ้งการใหค้งสภาพ	

หรือรักษาสภาพใหม่ให้อยู่ได้อย่างถาวร	หรือต่อเนื่อง

	 3.	 ผลการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของนัก

วิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดสกลนคร	

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายทีจ่ะพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการ

ของนักวิชาการศึกษา	ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด

สกลนคร	โดยใชก้ารศกึษาดงูานและใชห้ลกัสตูรการฝกึอบรมใน

การพฒันาเปน็นวตักรรม	ซึง่ในการจดัอบรมนัน้ไดก้ำาหนดไวเ้ปน็	

3	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา

ดีเด่น	 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ที่เมืองทองธานี	กรุงเทพมหานคร	ระยะที่	2	การ

ใหค้วามรูห้ลกัการ	และทฤษฎภีาวะผูน้ำาทางวชิาการ	ภาวะผูน้ำา

ทางวิชาการทั้ง	7	องค์ประกอบ	ในหัวข้อ	1)	หลักการ	แนวคิด	

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ำาทางวิชาการ	2)	หลักสูตรที่ใช้ ในสถาน

ศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	3)	แนวคดิการจดัการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและทักษะการสอน	 4)	

นวตักรรมเพื่อการเรยีนการสอนและเทคโนโลยสีารสนเทศ	สื่อ

เพื่อการเรียนรู้	5)	นิเทศการเรียนการสอนและการพัฒนางาน

วิชาการและมีการฝึกปฏิบัติขณะทำาการฝึกอบรม	 ระยะที่	 3	

การนำาความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการ

ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 พร้อมกับการประเมินผลการ

พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของนักวิชาการศึกษาในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสกลนคร	 ซึ่งมีผลการพัฒนาทั้ง	

3	ระยะดังนี้

	 	 3.1	 การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของนัก

วิชาการศึกษาโดยการฝึกอบรมนั้น	

	 	 	 ผูว้จิยัไดย้ดึการพฒันาเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำา

ทางวิชาการของนักวชิาการศกึษาโดยมุ่งประเด็นของหลกัการ	

แนวคิด	 และทฤษฎีภาวะผู้นำาทางวิชาการความรู้	 และทักษะ	

ภาวะผู้นำาทางวิชาการทั้ง	 7	 องค์ประกอบ	 และแนวทางการ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักวิชาการศึกษาที่มีภาวะผู้นำาทาง

วิชาการ	 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และนำาภาวะผู้นำาทาง

วชิาการมาใช้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	พฒันาตนเองใหเ้กดิทกัษะ	
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มคีวามเปน็ผูน้ำาทางวชิาการสงู	และเหน็ความสำาคญัของการมี

ภาวะผู้นำาทางวิชาการในการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาเจตคติต่อ

พฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการในการปฏิบัติงาน	 ซึ่ง

ผลปรากฏดังนี้

	 	 	 3.1.1	 หลังการเข้ารับการฝึกอบรม	 นัก

วชิาการศกึษา	มีความรู้สงูกวา่กอ่นอบรมอยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	ทั้งที่เป็นรายด้านและรวมทุกด้านที่เป็นเช่นนี้

สืบเนื่องมาจากกระบวนการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นให้นักวิชาการ

ศึกษามีความรู้ ในเรื่องหลักการ	 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำา

ทางวิชาการ	การสร้างและการเกิดภาวะผู้นำาทางวิชาการ	โดย

เฉพาะภาวะผูน้ำาทางวชิาการทัง้	7	องคป์ระกอบเมื่อนกัวชิาการ

การศึกษาเกิดความเข้าใจในภาวะผูน้ำาทางวิชาการ	จนเป็นแรง

ที่จะนำามาขับเคลื่อนภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ	 ตลอดจนมีความตระหนักในการปฏิบัติภารกิจ	

หรือ	 ภาระงานในหน้าที่	 ซึ่งจำาเป็นต้องนำาองค์ประกอบภาวะ

ผู้นำาทางวิชาการมาใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลของงาน	ตลอดทัง้การพฒันาตนเองเพื่อใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงตนเอง	เปลีย่นแปลงวธิทีำางาน	ซึง่เปน็การเพิม่

ศักยภาพในการทำางานอีกทางหนึ่ง	 และในการไปศึกษาดูงาน

มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นที่	 เมืองทองธานี	 กรุงเทพมหานคร	

กย็ิง่เปน็ปจัจยัหนึง่ทำาใหน้กัวชิาการศกึษาไดเ้หน็ภาพการปฏบิตัิ

งานจริงและการจัดการศึกษาที่หลากหลายของหน่วยงานจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎี

ภาวะผู้นำามากขึ้น	จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้หลังอบรมสูง

กว่าก่อนอบรม	และภายหลังอบรมนักวิชาการศึกษาเกิดความ

กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทาง

วชิาการโดยจะพฒันาตนเองกอ่นแลว้จะนำาไปสูก่ารใชภ้าวะผูน้ำา

ทางวิชาการในการนำาผู้อื่นต่อไป

	 	 	 3.1.2	 หลงัเขา้รบัการฝกึอบรมนกัวชิาการ

ศึกษา	 มีเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการใน

การปฏิบัติงานหลังอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ที่เป็นเช่นนี้

เพราะนักวิชาการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้น	 หลังจากได้

นำาความเข้าใจในหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีภาวะผู้นำา	 ทฤษฎี

ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ	และองคป์ระกอบภาวะผูน้ำาทางวชิาการ

ทั้ง	 7	 องค์ประกอบแล้วสามารถวิเคราะห์ให้ความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมที่ได้พบเห็นในขณะนั้นว่า	เป็นพฤติกรรมที่ได้กระทำา

หรือไม่ได้กระทำาในระดับใด	จึงส่งผลให้การประเมินเจตคติต่อ

พฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการของนักวิชาการศึกษา

หลังฝึกอบรม	ในระดับมากที่สุด

	 	 	 ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการจัดการฝึก

อบรมจะช่วยให้นักวิชาการศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านหลัก

การ	แนวคิด	ทฤษฎีภาวะผู้นำาทางวิชาการ	และองค์ประกอบ

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 และมีเจตคติต่อพฤติกรรม	 ภาวะผู้นำา

ทางวิชาการที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน	 สอดคล้องกับ	 Kaighen	

(1992,	อ้างถึงในศิริพงษ์		เศาภายน	2545:	58)	ได้ทำาการวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	 เพื่อใช้ประโยชน์

หลากหลาย	 ผลการฝึกอบรมปรากฏว่า	 หลังการฝึกอบรมมี

พัฒนาการดีขึ้นกว่าก่อนฝึกอบรม	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เยาวลักษณ์	สุตะโคตร	(2553)	ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะ

ผู้นำาของพนักงานเทศบาล	 :	 กรณีสำานักงานเทศบาล	 เมือง

มุกดาหาร	 ผลการวิจัยพบว่าหลังเข้ารับการฝึกอบรมพนักงาน

เทศบาลมผีลสมัฤทธิด์า้นความรูส้งูกวา่กอ่นการฝกึอบรมอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	ทั้งเป็นรายด้านและรวมทุกด้าน

	 	 3.2	 การติดตามพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำา

ทางวิชาการในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา	 ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยประเมินจากผู้บริหารในองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่	ครผููด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการศึกษาในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดสกลนคร	 ผลการวิจัยพบว่า	

นักวิชาการศึกษา	 มีพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการใน

การปฏบิตังิาน	โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	 เรียงความ

ลำาดับจากมากไปหาน้อย	 3	 ลำาดับแรก	 ดังนี้คือ	 ด้านการส่ง

เสริมการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ด้านความเข้าใจ

ในทฤษฎีและปรัชญาของหลักสูตรที่ใช้ ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสามาใช้จัดการเรียนรู้	ตามลำาดับ	ที่เป็น

เช่นนี้	 อาจเป็นเพราะหลังจากได้รับการฝึกอบรมการพัฒนา

ภาวะผูน้ำาทางวชิาการแลว้ทำาใหน้กัวชิาการการศกึษา	นอกจาก

จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	

แนวทางการจัดการศึกษาในท้องถิ่น	 	 มีภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ทัง้		7	องคป์ระกอบ	ดงักลา่วขา้งตน้แลว้	ยงัเกดิความตระหนกั

ในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ	 จึงส่งผลให้นักวิชาการศึกษานำา

ความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในสภาพจริง

จึงทำาให้พฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาทางวิชาการ	 อยู่ในระดับ

มากที่สุด	 สอดคล้องกับ	 เยาวลักษณ์	 สุตะโคตร	 (2553)	 ได้

วิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำาของพนักงานเทศบาล	 :	 กรณี

สำานักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร	 โดยใช้หลักสูตรการฝึก

อบรมเป็นแนวทางในการพัฒนา	 ผลการวิจัยพบว่าพนักงาน
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เทศบาลทีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกั

การแนวคิด	ทฤษฎีผู้นำา	การพัฒนาภาวะผู้นำา	และมีเจตคติต่อ

ภาวะผู้นำาในระดับสูง	 และมีพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นำาในการ

ปฏิบัติงานหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม	 และผลการพัฒนา

ภาวะผูน้ำาโดยการประเมนิความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร	เจา้หนา้ที	่

ผู้ปฏิบัติงาน	 และประชาชนที่มาใช้บริการต่อพฤติกรรมการใช้

ภาวะผู้นำาในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	 โดยรวมอยู่

ในระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับแนวคิดของ	 บุญเลิศ	 กลิ่น

รัตน์	 (2542)	 และเสาวลักษณ์	 นิการพิทยา	 (2544)	 ที่มีความ

เห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับ	 วิธีการพัฒนาบุคลากรว่า	 การฝึก

อบรม	และการพฒันาตนเองเปน็กระบวนการเรยีนรู้ทีเ่ปน็การ

นำาเอาความรู	้ขอ้มลู	ขา่วสาร	ทกัษะ	แนวคดิ	และประสบการณ	์

ที่พึ่งได้รับรู้ ใหม่ ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	 และเสริมสร้างความรู้ความ

สามารถให้กับบุคลากรในการทำางานเพื่อให้สามารถทำางานได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	เกีย่วกบัการพฒันาบคุลากร	ซึง่การพฒันา

บคุลากรเปน็กระบวนการหรอืวธิกีารตา่งๆ	ทีส่ง่เสรมิ	สนบัสนนุ	

การดำาเนนิการเพื่อพฒันาบคุลากรในองคก์ารใหม้คีวามรูค้วาม

สามารถ	 มีทักษะ	 ความชำานาญ	 และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน	ในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ	และ

ประสิทธิผลสูงสุด	และพัฒนาเจตคติ	ทัศนะคติที่มีต่อองค์การ	

มพีฤตกิรรมทีด่ีในการปฏบิตังิานอนัจะสง่ผลใหอ้งคก์ารประสบ

ความสำาเรจ็บรรลเุปา้หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนีย้งั

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการพัฒนา

บุคลากรของนักวิชาการหลายท่าน	 ดังเช่น	 สมคิด	 บางโม	

(2544)	โยธิน	ยุทธโกมินทร์	(2547)	ที่กล่าวสอดคล้องตรงกัน

วา่	การพฒันาบคุลากร	มจีดุมุง่หมายเพื่อเปน็การเพิม่พนูความ

รู้ความเข้าใจ	 และความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในด้าน

ความรู้ทางวิชาการ	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 เพื่อนำา

มาปรบัปรงุ	และพฒันาพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของตนเอง

ให้มีคุณภาพ	 และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานอันจะนำาไปสู่

การพัฒนางานในหน้าที่	 และส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานด้วย	 ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยนำาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำา

ทางวิชาการสำาหรับนักวิชาการศึกษาโดยวิธีการฝึกอบรมให้

ความรูแ้ละทกัษะ	จงึทำาใหน้กัวชิาการศกึษาในองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่	จงัหวดัสกลนคร	มพีฤตกิรรมการใชภ้าวะผูน้ำาทาง

วิชาการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของนัก

วิชาการศึกษาที่บริหารและปฏิบัติงานด้านจัดการศึกษาดีเด่น

เพื่อเปน็หนว่ยงานตวัอยา่ง	และประกาศเกยีรตคิณุ	เปน็องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ดัการศกึษาดเีดน่	(best	practice)	ของ

จงัหวดัสกลนคร	เพื่อเปน็เกยีรตแิละขวญักำาลงัใจในการปฏบิตัิ

งาน

	 	 1.2	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนัก

วิชาการศึกษาจึงควรให้ความรู้และเสริมทักษะการจัดการ

เรียนรู้แบบต่างๆ	และดำาเนินการนิเทศ	กำากับให้ผู้ดูแลเด็กจัด

ประสบการณก์ารเรยีนรู	้และสรา้ง	พฒันานวตักรรมการเรยีนรู	้

เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรูเ้นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	และควรใหผู้ด้แูล

เด็ก	ฝ่ายบริหาร	เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา	

	 	 1.3	 ควรให้นักวิชาการศึกษา	ดำาเนินการพัฒนา

ตนเอง	ดว้ยการสรา้งองคค์วามรูเ้พิม่ในองคป์ระกอบภาวะผูน้ำา

ทางวิชาการดังกล่าว	 และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาท	

หน้าที่	ภารกิจ	ในการบริหารจัดการศึกษา	และพัฒนางานด้าน

วิชาการ	ตลอดจนแนะนำา	สนับสนุน	และส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็ก

มีภาวะผู้นำาทางวิชาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 ตามความ

ต้องการและความจำาเป็น	 เช่น	 จัดทำาเอกสารสรุปองค์ความรู้		

จัดนิทรรศการ	จัดประชุมสัมมนา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ

แตล่ะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	การศกึษาดงูาน	และการนำา

ระบบสารสนเทศ	(Internet)	มาพัฒนาองค์ความรู้	เพื่อจะให้มี

ประสิทธิภาพในการทำางานที่สูงขึ้น

 2.  ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง

วชิาการของครผููด้แูลเดก็	ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	สงักดัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรมกีารวจิยัในดา้นการประเมนิผล	การ

ปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา	และครูผู้ดูแลเด็ก	 เพื่อจะส่ง

ผลดา้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานตามภารกจิ	

บทบาท	และหนา้ทีท่ีน่กัวชิาการศกึษาและผูด้แูลเดก็รบัผดิชอบ	

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของนักวิชาการศึกษาที่สังกัดสำานักงานเทศบาล	 และองค์การ

บริหารส่วนตำาบล	เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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กระบวนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

The Process of Instructor Development in Constructing Learner-Centered Lesson Plan

ดร. พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ (Dr. Pornhathai Tanjitanont)*

*รองศาสตราจารย์ประจำาสาขาศิลปศาสตร์ และรองผูอ้ำานวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาภาคพายัพ  จงัหวัดเชยีงใหม่ 

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการ

พัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่

เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	และศกึษาแนวทางการพฒันาคณาจารย์

ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยได้แก่	ผู้บริหารและคณาจารย์

ผู้สอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	

จังหวัดเชียงใหม่	ในปีการศึกษา	2553	การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เป็นแบบเจาะจง	ได้แก่	ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	

จำานวน	 15	 คน	 และคณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	

1	ของแต่ละสาขา	จำานวน	50	คน	รวมจำานวนทั้งสิ้น	65	คน		

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั	ประกอบดว้ย	แบบสอบถามความคดิ

เหน็ของคณาจารยผ์ูส้อน	แบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 และแบบสำารวจความคิดเห็นปลายเปิด

ของผู้บริหาร	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	

และการแจกแจงความถี่	 คำานวณหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัยพบว่า	กระบวนการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น	

ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ภาคพายพัประกอบดว้ยกระบวนการพฒันาบคุลากรขณะปฏบิตัิ

งาน	 5	 ขั้นตอนคือ	 1)	 การสำารวจความต้องการการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน	 2)	 การวางแผนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	

3)	การสื่อสารด้านการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	4)	การดำาเนิน

การพฒันาคณาจารยผ์ูส้อน	และ	5)	การประเมนิผลการพฒันา

คณาจารย์ผู้สอน	 โดยกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนที่	

ผู้บริหารปฏิบัติมากที่สุดคือ	การวางแผนการพัฒนาคณาจารย์

ผู้สอน	 รองลงมาคือ	 การสำารวจความต้องการการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน	และ	การสื่อสาร	ด้านการพัฒนาคณาจารย์	

ผู้สอน	 ตามลำาดับ	 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ	 การดำาเนินการ

พัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	 และการประเมินผลการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน	 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณาจารย์

ผู้สอนคือ	 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาและพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญให้คณาจารย์	

ผู้สอนทุกสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งผู้บริหารควรมีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนมากขึ้นโดยใช้รูป

แบบและวธิกีารการพฒันาคณาจารยผ์ูส้อนทีห่ลากหลาย	ตลอด

จนมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ

จริงจัง	 และมีการจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

อย่างทั่วถึง	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคณาจารย์	

ผู้สอนไปสู่การจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ	

คำ�สำ�คญั: การพฒันาคณาจารยผ์ูส้อน,	แผนการจดัการเรยีนรู,้

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	the	

process	and	the	guidelines	of	instructor	development	in	

constructing	learner-centered		lesson	plan	of		Rajamangala		

University	of	Technology	Lanna		Northern	Campus.	The	

samples	consisted	of	50	instructors	teaching	the	first	year	

of	 the	undergraduate	 students	 	 in	 the	2009	academic	

year	 and	 15	 executive	 administrators	 at	 Rajamangala	

University	 of	 Technology	 Lanna	 	 Northern	 Campus.	

The	 research	 instruments	 included	 questionnaire,	

the	 rating	 scale	 assessment	 and	 opened	 surveys.	 The	

collected	data	were	analyzed	by	 content	 analysis	 and	

by	calculating	percentage,	mean	and	standard	deviation.		

The	 finding	of	 the	study	revealed	 that	 the	process	of	

instructor	development	in	constructing	learner-centered	

lesson	 plan	 of	 Rajamangala	University	 of	 Technology	

Lanna	 Northern	 Campus	 comprised	 5	 steps	 of	

personnel	development:	1)	need	survey,	2)	development	
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planning,	 3)	 communication,	 4)	 implementation	 and	

5)	evaluation.		The	main	activity	which	the	administrators	

performed	was	development	planning	and	followed	by	

need	survey	and	communication	respectively.	The	main	

problem	of	personnel	development	was	implementation	

and	followed	by	evaluation.	The	guidelines	of		instructor		

development	in	constructing	learner-centered		lesson	plan	

were	training	and	doing	workshop	for	 the	 instructors	

of	each	major	of	Rajamangala	University	of	Technology	

Lanna	 Northern	 Campus.	 Moreover,	 the	 executive	

administrators	should	have	more	role	and	participation	

in	 instructor	development	using	 various	patterns	 and	

procedures.	Furthermore,	the	evaluation	system	should	

be	 applied	 to	 develop	 the	 instructors	 practically.	 The	

personnel	participation	in	instructor		development	should	

be	motivated		and	provided	for	approaching	the	goal	of	

developing		the	instructors	in	learner-centered		manage-

ment	qualitatively.		

Key words:		instructor	development,	constructing	lesson	

plan,	learner-centered

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 โลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ในปัจจุบันส่งผลให้

สถาบันการศึกษาทุกระดับจำาเป็นต้องปฏิรูปการจัดการเรียน

รู้และส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาครู	 คณาจารย์	 และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม

กับวิชาชีพ	 ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ		

พุทธศักราช	 2542	 ที่ ได้ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา	 ครู	

คณาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 โดยระบุไว้ ในหมวด	

1	บททั่วไป	ความมุ่งหมายและหลักการ	มาตรา	9	(4)	ว่า	“มี

หลกัการสง่เสรมิมาตรฐานวชิาชพีครู	คณาจารย์	และบคุลากร

ทางการศึกษา	 และการพัฒนาครู	 คณาจารย์	 และบุคลากร

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”		ดังนั้นการพัฒนาครู	คณาจารย์	

และบุคลากรทางการศึกษา	 จึงเป็นภารกิจที่สำาคัญของหน่วย

งานทางการศึกษาต้องเร่งดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคู่กับ

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้	และวิธีการที่จะทำาให้การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้เป็นจริงได้คือ	 การพัฒนาครู	 คณาจารย์	

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการปฏิรูปการ

ศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	2542	

ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูนั้น	 วัฒนาพร	 ระงับทุกข์	

(2542)	 ได้กล่าวว่า	 การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้

เกดิการวางแผนและเตรียมตวัลว่งหนา้	เปน็การนำาสื่อ	เทคนคิ

การเรียนการสอน	 จิตวิทยาการเรียนการสอน	 และการวัด

และประเมินผลมาประสมประสานประยุกต์ให้เหมาะสมใน

สถานการณ์การสอน	 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้

เกี่ยวกับหลักสูตรและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 จึงเป็นคู่มือ

การจัดการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับครูผู้สอนและผู้ที่จะสอนแทน

สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจและเป็นหลักฐาน

แสดงขอ้มลูการจดัการเรยีนรูท้ีแ่สดงถงึความเชีย่วชาญของครู

ผู้สอน	ดังนั้น	ผู้บริหารทางการศึกษาจึงควรเร่งรัดพัฒนาครูผู้

สอนให้สามารถจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคญัซึง่เปน็สิง่สำาคญัและจำาเปน็ตอ่การจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันา

คุณภาพผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศกึษา	มาตรฐานดา้นคร	ูมาตรฐานที	่22	ซึง่สำานกังานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 (2543)	 ระบุว่า	 ครูต้องมีความ

สามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 แต่จากการสำารวจสภาพการจัดการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพที่ผ่านมา	

ผู้วิจัยพบว่า	 คณาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนมาก	 และข้อ

จำากัดของผู้เรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน	อีกทั้งมีภาระงานด้าน

อื่นที่ได้รับมอบหมายจำานวนมาก	 ส่งผลให้ผู้สอนต้องเร่งสอน

เนื้อหาให้ครบตามหลักสูตรภายใต้เวลาที่จำากัด	 ยิ่งกว่านั้นยัง

พบว่า	 มีคณาจารย์ผู้สอนบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ซึ่ง

ถือเป็นความจำาเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพครู	 และเป็นหัวใจ

สำาคัญของการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน	 จึงอาจส่งผลให้การ

จดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาภาคพายพัไมส่ามารถบรรลตุามเปา้

หมายของการจัดการศึกษาได้	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นทั้งผู้สอน	

และผู้บริหารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนาภาคพายัพ	ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่	ที่จะต้อง

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให	้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	 จัดการเรียนรู้ของตนเอง	

สรปุสิง่ที่ได้เรียนรู้	และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง	และ	

ผู้อื่นได้	อันเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์	และเป็น
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เป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 (ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผน,	 2550)	 ซึ่งสอดรับกับที่สำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	 (2550)	 กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา

ของรัฐบาลว่า	 มีเป้าหมายสำาคัญในการยกระดับคุณภาพการ

อุดมศึกษาไทยให้สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่

มีคุณภาพ	 และสนองตอบนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่ง	 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์	

(2552-2556)	 ได้เน้นให้มีการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์

ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

กระบวนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 ซึ่งเป็นกระบวนการ

สำาคัญที่จะช่วยให้คณาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียน

รู้ ให้แก่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

มีความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะกระบวนการที่ถูกต้องต่อ

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดย

ใช้วธิีการศึกษาวจิัยและพัฒนา	เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ

สำาหรบัผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษานำาใช้ในการ

วางแผนและเพื่อเปน็แนวทางในการพฒันาครผููส้อนดา้นการจดั

ทำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัไดอ้ยา่งเหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย       

	 1.	 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน

ด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน

ด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตประชากร

ออกเป็น	2	กลุ่ม	 ได้แก่	ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาสภาพการ

พัฒนาคณาจารย์ผู้สอนได้แก่คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขา

ในปกีารศกึษา	2553	ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้น

นาภาคพายัพ	 และประชากรที่ใช้ ในการศึกษาสภาพแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรผู้สอนซึ่งได้แก่	 ผู้บริหารได้แก่	 ผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนาภาคพายพั	และขอบเขตเนือ้หาทีท่ำาการศกึษา

ครั้งนี้	 จะคลอบคลุมถึงสภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน

นาภาคพายัพในด้าน	 ความต้องการการพัฒนา	 การวางแผน

การพัฒนาการสื่อสารด้านการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	 การ

ดำาเนินการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	 และการประเมินผลการ

พัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	 รวมทั้งการศึกษาแนวทางการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น	

ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ภาคพายพัในดา้น	การระบบุทบาทของผูเ้รยีน	การระบบุทบาท

ของคณาจารย์ผู้สอน	 และการระบุกิจกรรมตามองค์ประกอบ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	

ไดแ้ก	่กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาสภาพการพฒันาคณาจารย์

ผู้สอนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง	 จากคณาจารย์ผู้สอน

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 รวมทั้งหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละ

สาขาในปีการศึกษา	 2553	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา	ภาคพายัพ	จำานวน	50	คน	และกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ ในการศึกษาสภาพแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้สอนได้แก่	

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 จำานวน	 15	 คน	 รวม

จำานวนทั้งสิ้น	65	คน		

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	 แบบ	

สอบถามความคิดเห็น	เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของกระบวนการ

กระบวนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 แบบประเมินแผนการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	และแบบสำารวจความคดิ

เหน็เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาคณาจารยผ์ูส้อนดา้นการจดัทำา

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม

กรอบงานที่กำาหนด

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น		

ผู้เรียนเป็นสำาคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน

นาภาคพายัพ	 ผู้วิจัยดำาเนินการจากในที่ประชุมของการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผน	

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 โดยใช้	 เครื่องมือที่ใช้
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ในการวิจัยได้แก่	 แบบสอบถามความคิดเห็น	 เกี่ยวกับสภาพ

ปัจจุบันของกระบวนการกระบวนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน

ด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 หลัง

การการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	ผูว้จิยัไดศ้กึษากระบวนการพฒันา

คณาจารย์ผู้สอนโดยเก็บข้อมูลที่ได้	จากการตอบแบบประเมิน

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัในระหวา่งปฏบิตัิ

งานของผู้บริหารระดับหัวหน้าสาขาวิชาของคณาจารย์ผู้สอน

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรวมจำานวน	

ทั้งสิ้น	 15	 คน	 สำาหรับการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร	

ผู้สอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	

ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสำารวจความคดิเหน็

ผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบยีนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา	

ผู้อำานวยการกองการศึกษา	 รองผู้อำานวยการกองการศึกษา		

ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากร	 รองผู้อำานวยการกอง

บริหารทรัพยากร	 และรองคณบดีภาคพายัพในแต่ละคณะ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 ในปี

การศึกษา	2553	จำานวน	15	คนในเวทีการปะชุมสัมมนาระดม

ความคิดของผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชาและจาก

การสนทนากลุม่	เพื่อให้ไดข้อ้มลูความคดิเหน็อยา่งหลากหลาย

และครอบคลุม	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย	 ผู้วิจัยดำาเนินการ	 2	 ตอนดังนี้	 1)	 วิเคราะห์เพื่อศึกษา

กระบวนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพจากความคิดเห็นของ

คณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 และหัวหน้าสาขา

วิชาของแต่ละสาขาในปีการศึกษา	 2553	 ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา	ภาคพายพั	โดยการแจกแจงความถี	่

คำานวณหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และ	2)	วิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้สอน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 จาก

ความคิดเห็นของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนาภาคพายัพ	 ในปีการศึกษา	 2553	 โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา	 และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเชิง

ประจักษ์

สรุปผลก�รวิจัย

	 กระบวนก�รพัฒน�คณ�จ�รย์ผู้สอน

	 ดา้นการจดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็

สำาคญัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาภาคพายพั

ประกอบด้วย	 กระบวนการพัฒนาบุคลากรขณะปฏิบัติงาน	

5	 ขั้นตอนคือ	 การสำารวจความต้องการการพัฒนาคณาจารย์	

ผูส้อน	การวางแผนการพฒันาคณาจารยผ์ูส้อน	การสื่อสารดา้น

การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	 การดำาเนินการพัฒนาคณาจารย์

ผู้สอน	 และการประเมินผลการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	

โดยกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนที่ผู้บริหารปฏิบัติมาก

ที่สุดคือ	 การวางแผนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	 รองลงมา

คือ	การสำารวจความต้องการการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	และ	

การสื่อสาร	 ตามลำาดับ	 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ	 การดำาเนิน

การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน	 	 และการประเมินผลการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน	 โดยมีปัญหาที่พบคือ	 ผู้สอนส่วนใหญ่	 ขาด

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญและการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	 อีกทั้งวัสดุ	 อุปกรณ์	 ที่ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น	

ผู้เรียนเป็นสำาคัญมีไม่เพียงพอ	 สถานที่และห้องเรียนที่ใช้

จัดการเรียนการสอนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญให้มีประสิทธิผล	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ผู้สอนมีภาระ

งานนอกเหนือจากการสอนมาก	ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการเตรี

ยมการสอนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	ยิ่งกว่านั้นพบว่า	 ในบางรายวิชามีจำานวนนักศึกษาที่ลง

ทะเบียนเรียนในแต่ละชั้นเรียนมากเกินไปทำาให้เป็นอุปสรรค

ต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 นอกเหนือจากนี้		

สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บริหารควรเร่ง

ดำาเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคือ	

การจัดสรรงบประมาณส่วนบุคคลในการสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร	 ซึ่งปัจจุบันพบว่า	 เงินงบประมาณในการสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มีค่อนข้างน้อย

	 ในภาพรวมของสภาพของการพัฒนาคณาจารย์	

ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ	 สรุป

ได้ว่าในการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนาภาคพายัพ	 ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอย่างเป็นกระ

บวนการ	โดยอยู่ในรูปกระบวนการพัฒนาบุคลากรขณะปฏิบัติ

งานทั้ง	 5	 ขั้นตอนคือ	 การสำารวจความต้องการการพัฒนา
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คณาจารยผ์ูส้อน	การวางแผนการพฒันาคณาจารยผ์ูส้อน	การ

สื่อสารด้านการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนการดำาเนินการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน	 และการประเมินผลการพัฒนาคณาจารย์ผู้

สอน	โดยกจิกรรมการพฒันาคณาจารยผ์ูส้อนทีผู่บ้รหิารปฏบิตัิ

อยู่ในระดับปานกลาง	 และกิจกรรมที่คณาจารย์ผู้สอนระบุไว้

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 มีการปฏิบัติ

ในระดับมาก	

	 แนวท�งก�รพัฒน�คณ�จ�รย์ผู้สอน

	 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาและพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญให้คณาจารย์	

ผู้สอนทุกสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งผู้บริหารควรมีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนมากขึ้นโดยใช้รูป

แบบและวธิกีารการพฒันาคณาจารยผ์ูส้อนทีห่ลากหลาย	ตลอด

จนมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ

จริงจัง	 และมีการจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

อย่างทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคณาจารย์	

ผู้สอนไปสู่การจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ	

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 จากผลการศึกษากระบวนการพัฒนาคณาจารย์	

ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคญัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาภาคพายพั	

มีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้

	 1.	 กระบวนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน

	 	 สภาพของการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้าน

การจัดทำาแผนจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพมีการ

ดำาเนินการพัฒนาโดยใช้รูปแบบกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ขณะปฏิบัติงานทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 คือ	 การสำารวจความต้องการ

การพัฒนา	 การวางแผนการพัฒนา	 การสื่อสาร	 การดำาเนิน

การพัฒนา	และการประเมินผลการพัฒนา	โดยมีวัตถุประสงค์

ในการเพิ่มพูนความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติแก่บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้	หรอื

ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอันมีสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงาน

เอง	 รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำาหรับการ

เลื่อนตำาแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาครั้งนี้	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพัฒนาบุคลากรสายผู้

สอนใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหินา้ที่ในการสอนได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพซึง่การพฒันาคณาจารยผ์ูส้อนดา้นการจดั

ทำาแผนจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญักเ็ปน็แนวทางหนึง่

ในการพฒันาคณาจารยผ์ูส้อนสูก่ารพฒันาความเปน็มอือาชพีที่

มีประสิทธิภาพ	ด้านรายละเอียดของการดำาเนินการพัฒนาจะ

พบวา่	ผูบ้รหิารสว่นใหญไ่ดป้ฏบิตักิจิกรรมการพฒันาคณาจารย์

ผูส้อนมากทีส่ดุคอื	การวางแผนการพัฒนาคณาจารยผ์ูส้อนซึง่

สอดคลอ้งกบัการใหค้วามสำาคญัของการฝกึอบรมทีก่ำาหนดขัน้

ตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนที่จำาเป็นในกระบวนการฝึกอบรม

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า	 ผู้บริหารระดับหัวหน้าสาขาส่วนใหญ่

ได้ปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนทุก

กิจกรรม	 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนที่สะท้อนถึงสภาพการพัฒนา

และแนวทางในการดำาเนนิการพฒันาบคุลากรสายผูส้อนใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล

	 2.	 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน

	 	 แนวทางการพฒันาบคุลากรผูส้อนของผูบ้รหิาร

ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาภาคพายพั	ประกอบ

ดว้ย	4	ขัน้ตอนไดแ้ก	่ขัน้การวางแผนงานพฒันาบคุลากรผูส้อน	

ขัน้การดำาเนนิงานตามแผนพฒันาบคุลากรผูส้อน	ขัน้การตรวจ

สอบและติดตามผล	 และขั้นการปรับปรุงแก้ไขปัญหา	 ซึ่งเป็น

ไปตามแนวคิดการบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง	 (PDCA)	 ซึ่ง

เปน็การบรหิารงานคณุภาพหรอืเปน็การจดัระบบทำางานเพื่อให้

ผลงานไดส้รา้งความพงึพอใจความประทบัใจและความมัน่ใจแก่

ผูบ้รกิารทัง้ภายในและภายนอกทีจ่ะตอ้งอาศยัการทำางานทีต่อ้ง

ประสานกนัดว้ยด	ี	เปรยีบเสมอืนการประสานเสยีงดนตร	ี	ซึง่มี

ภารกจิหลกั	4	ขัน้ตอน:	ขัน้ที	่1	การวางแผน(plan)	ขัน้ที	่2	การ

ปฏบิตัติามแผน(do)	ขัน้ที	่3	การตรวจสอบผลการปฏบิตั(ิcheck)	

และขั้นที่	4	การแก้ไขปัญหา(action)	โดยขั้นตอนทั้ง	4	นี้	จะ

ตอ้งปฏบิตัติอ่เนื่องกนัไปไมส่ิน้สดุ	(วรรณกิาร	์วงศม์ยรุา,	2551)	

และสอดคลอ้งกบั	ชนกิานต	์เธยีรสตูร(2551)	ทีร่ะบวุา่	ขัน้ตอน

ทั้ง	4	ขั้นตอนของวงจร	PDCA	ประกอบด้วย	“การวางแผน”	

อยา่งรอบคอบเพื่อ	“การปฏบิตั”ิ	อยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป	แลว้จงึ	

“ตรวจสอบ”	ผลที่เกิดขึ้นวิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด	ก็

จะจัดให้เป็นมาตรฐาน	 หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้	 ก็

ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้น

กว่าเดิม		โดยกล่าวว่า	ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึง	การ

กำาหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งรวม

ถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ	 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

งานพรอ้มกบัพจิารณาวา่มคีวามจำาเปน็ตอ้งใชข้อ้มลูใดเพื่อการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น	 โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน	

โดยทัว่ไปการวางแผนมอียูด่ว้ยกนั	2		ประเภทหลกัๆ	ไดแ้ก	่การ
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วางแผนเพื่ออนาคต	เป็นการวางแผนสำาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตหรือกำาลังจะเกิดขึ้น	 	บางอย่างเราไม่สามารถควบคุม

สิ่งนั้นได้เลย	 แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราสำาหรับ

สิ่งนั้น	 และการวางแผนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 	 เป็นการ

วางแผนเพื่อเปลีย่นแปลงสภาพทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัเพื่อสภาพทีด่ี

ขึน้	ซึง่เราสามารถควบคมุผลทีเ่กดิในอนาคตไดด้ว้ยการเริม่ตน้

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน	สำาหรับขั้นตอนการปฏิบัติ	คือ	การ

ลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำาหนดไว้ในขั้น

ตอนการวางแผน	ในขัน้นีต้อ้งตรวจสอบระหวา่งการปฏบิตัดิว้ย

ว่าได้ดำาเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่		พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่

เกีย่วขอ้งรบัทราบดว้ย	เพื่อดคูวามคบืหนา้ทีเ่กดิขึน้หากเปน็การ

ปรบัปรงุในหนว่ยงานผูบ้รหิารยอ่มตอ้งการทราบความคบืหนา้

อยา่งแนน่อน	เพื่อจะไดม้ัน่ใจวา่โครงการปรบัปรงุเกดิความผดิ

พลาดร้อยที่สุด	 ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบ	 คือ	 การประเมิน

ผลที่ได้รับจาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูก

มองข้ามเสมอการตรวจสอบทำาให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้น

ที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ ได้กำาหนด

ไว้หรือไม่	 สิ่งสำาคัญก็คือต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างข้อมูล

ที่ ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำาหรับขั้นตอนถัดไป		

คือขั้นตอนการดำาเนินงานให้เหมาะสมโดยจะพิจารณาผลที่ได้

จากการตรวจสอบ	 ซึ่งมีอยู่	 2	 กรณี	 คือ	 ผลที่เกิดขึ้นเป็นไป

ตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 หากเป็นกรณี

แรกก็ให้นำาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำาให้เป็น

มาตรฐาน	 พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก	

แตถ่า้หากเปน็กรณทีีส่องคอื	ผลที่ได้ไมบ่รรลวุตัถปุระสงคต์าม

แผนที่วางไว้	 เราควรนำาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์	 และ

พิจารณาว่าควรจะดำาเนินการอย่างไร(พงศธร	 พิทักษ์กำาพล,	

2540;		วิโรจน์	สารรัตนะ,	2545;	สุภพงษ์	วงศ์สมิตกุล,	2552)

จากการวิเคราะห์ปัญหาส่วนใหญ่ที่คณาจารย์ผู้สอนระบุไว้	

ได้แก่	ด้านแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ได้

วางไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	 Ramsden	 (1993)	 และ	 วัฒนาพร	

ระงับทุกข์	 (2542)	 ได้กล่าวว่า	 การจัดทำาแผนการสอนที่เน้น	

ผู้เรียนเป็นสำาคัญนั้น	 นอกจากผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

และเทคนคิการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัแลว้	แหลง่

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคญั	นบัวา่เปน็ปจัจยัสำาคญัทีจ่ะไดน้ำามาใชป้ระกอบการจดัทำา

รายละเอยีดในแตล่ะองคป์ระกอบของแผนการสอนใหส้มบรูณ	์

ชัดเจน	ถูกต้อง	และสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็นแผนการสอนที่

เน้น	“ผู้เรียน”เป็นสำาคัญของการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ 

	 1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ผู้บริหารควรวางแผนและจัดงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามที่กำาหนดไว้

	 	 1.2	 ผูบ้รหิารควรจดักจิกรรมใหค้ณาจารยผ์ูส้อน

ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่มวิชาของแต่ละสาขา	 เพื่อ

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคนคิวธิกีาร	การเตรยีมขอ้มลู	และ

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 	 1.3	 ผู้บริหารควรมีการติดตามและประเมินผล

การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนที่ ได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเกี่ยวกับการนำา

ผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาตนเอง	และการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

	 	 1.4	 ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้ง	ควรจดัการอบรม

หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้าน

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญอย่าง

ต่อเนื่องโดยแยกเป็นรายวิชาเฉพาะและให้ความสำาคัญอย่าง

จริงจัง

	 	 1.5	 คณาจารย์ผู้สอนควรศึกษาวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญให้เข้าใจเพื่อนำาไปสู่การจัดทำา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 1.6	 คณาจารย์ผู้สอนควรหมั่นจัดทำาแผนการ

จัดการเรียนรู้ ให้เป็นปกติและพัฒนาเทคนิคการจัดทำาแผน

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด

ความชำานาญ

	 	 1.7	 คณาจารย์ผู้สอนควรนำาแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่จัดทำาไปใช้ ในการปฏิบัติจริง

เพื่อเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและไมก่ำาหนดกจิกรรม

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ไม่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติลงใน

แผนการจัดการเรียนรู้

	 2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่เสรมิหรอื

เปน็อปุสรรคตอ่การการพฒันาคณาจารย์ในการจดัทำาแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ

ประเมนิผลการนำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั

ไปใช้สู่การปฏิบัติจริง

	 	 2.3	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น	

ผู้เรียนเป็นสำาคัญให้แก่คณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีใน

ชั้นปีอื่นๆ	 และของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ	 ให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงคข์องการวจิยัเพื่อศกึษา	

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน	 ศึกษาปัจจัยระดับครูและ

ระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 และเพื่อ

สร้างโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับครู	 และปัจจัยระดับ

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	สังกัดสำานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัขอนแกน่	กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการ

วิจัย	 ได้แก่	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

จังหวัดขอนแก่น	 จำานวน	 150	 โรงเรียน	 โดยใช้โรงเรียนเป็น

หนว่ยวเิคราะห	์ผู้ ใหข้อ้มลูคอื	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	และครผููส้อน

จำานวน	1,200	คน	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	

คา่ความถี	่คา่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน	คา่สงูสดุ	

ค่าตำ่าสุด	 ค่าความเบ้	 ค่าความโด่ง	 ทดสอบค่าที	 ทดสอบค่า

ไค-สแควร์	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 และการ

วิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น	 ผลการวิจัยสรุปได้	

ดังนี้	 1)	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

จงัหวดัขอนแก่น	มปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก	2)	ปจัจยัระดับ

คร	ูไดแ้ก	่คณุภาพการสอนของคร	ูและการรบัรูค้วามยตุธิรรม

ในโรงเรยีนสง่ผลตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 แสดงว่า	 คุณภาพการสอนของครูและ

การรับรู้ความยุติธรรมในโรงเรียนสูงจะทำาให้ประสิทธิผลของ

โรงเรียนสูงขึ้นและตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผล

ของโรงเรียนได้ร้อยละ	 85.42	 (R2=0.8542)	 3)	 ปัจจัยระดับ

โรงเรียน	 ได้แก่	 บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด	 และการเสริม

สร้างพลังอำานาจแก่ครู	 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 แสดงว่า	 บรรยากาศ

โรงเรียนแบบเปิดและการเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	 สูง

จะทำาให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น	 ทั้งนี้ตัวแปรสามารถ

ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ	 22.22	

(R2=0.2222)	โรงเรยีนทีม่บีรรยากาศโรงเรยีนแบบเปดิสงู	และ

การเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครูสูง	จะมีคุณภาพการสอนของ

ครสูงู	ทัง้นี	้ตวัแปรสามารถรว่มกนัอธบิายความผนัแปรของคา่

เฉลี่ยคุณภาพการสอนของครู	ได้ร้อยละ	28.16	(R2=0.2816)	

โรงเรียนที่มีบรรยากาศโรงเรียนแบบเปิดสูง	 และการเสริม

สร้างพลังอำานาจแก่ครู	 สูง	 จะมีการรับรู้ความยุติธรรมใน

โรงเรียนสูง	 ทั้งนี้ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร

ของค่าเฉลี่ยการรับรู้ความยุติธรรมในโรงเรียน	 ได้ร้อยละ	

17.39	(R2=0.1739)

คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยที่ส่งผล,	ประสิทธิผลของโรงเรียน

Abstract

	 The	purposes	 of	 this	 research	were	 to	 study	

1)	the	effectiveness	levels	of	schools	under	the	Office	of	

Educational	Service	Areas	in	Khon		Kaen	Province,	2)	the	

factors	affecting	school	effectiveness	at	the	teachers’	and	

schools’	levels,	and	3)	the	construction	of	a	multilevel		

model	 of	 factors	 affecting	 school	 effectiveness	 at	 the	

teacher’s	 and	 school’s	 levels.	 The	 research	 sample		

comprised	 	 of	 150	 schools	 and	 1,200	 teachers	 un-

der	 the	 Office	 of	 Educational	 Service	 Areas	 in	 Kon	
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Kaen	 Province.	 The	 research	 instrument	 was	 	 rating	

scale	 questionnaire.	Data	were	 analyzed	 by	 computer		

software	 package	 with	 the	 statistics	 of	 frequency,		

percentage,	 mean,	 standard	 deviation,	 maximum,		

minimum,	 skewness,	 Kurtosis,	 independent	 t-test,	

chi-square,	 Pearson’s	 product	 moment	 correlation		

coefficient,	and	hierarchical	 linear	model	analysis.	The	

results	of	the	study	revealed	that:	1)	The	effectiveness	

of	 schools	 under	 the	 Office	 of	 Educational	 Service		

Areas	 in	Khon	Kaen	Province	was	at	a	high	level.	2)	

The	 teacher-level	 factors	 affecting	 school	 effectiveness		

with	 the	 statistical	 significance	 level	 at	 .01	 were		

instructional	quality	and	the		perception	of	school	justices.	

It	indicated	that	increasing	the	levels	of	the	two	factors	

would	result	in	higher	school	effectiveness.	The	variables	

could	jointly	describe	the	school	effectiveness	at	85.42	

per	cent	(R2=0.8542).	3)	The	school-level	factors	affecting	

the	school	effectiveness	were	open	school	climate	and	

teacher	empowerment	with	the	statistical	significance	at	

.01	level.	It	showed	that	increasing	the	levels	of	the	two	

factors	would	raise	the	school	effectiveness.	The	variables	

could	jointly	describe	the	effectiveness	at	22.22	percent	

(R2=0.2222).	High	open	school	climate	and	high	teacher	

empowerment	would	increase	the	teacher	instructional	

quality.	 The	 two	 variables	 could	 jointly	 describe	 the	

variation	in	the	perception	of	school	justice	at	17.39	per	

cent	(R2=0.1739).

Keyword : 	factors		affecting,	school	effectiveness

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำาคัญยิ่งในการ

พัฒนาผู้เรียนและผลผลิตกำาลังคนให้มีศักยภาพที่จะช่วย

พฒันาประเทศใหส้ามารถแขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิ	การเมอืง	และ

เทคโนโลยีกับนานาประเทศได้	(กระทรวง	ศึกษาธิการ,	2546	;	

Bowditch,	 1990;	 Owens,	 2001)	 การพัฒนาโรงเรียนให้มี

ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพนั้น

ยอ่มจะนำาไปสูก่ารบรรลผุลในการชว่ยขจดัปญัหาวกิฤตทางการ

ศกึษาตา่งๆ	ได	้อาท	ิคณุภาพสถานศกึษาทีแ่ตกตา่งกนั	คณุภาพ

ของผูเ้รยีนทีม่มีาตรฐานไมเ่ทา่เทยีมกนั	ผูเ้รยีนขาดกระบวนการ

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันางานไดอ้ยา่งตอ่เนื่องตลอดชวีติ	จงึเปน็ความ

มุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะพัฒนาการศึกษาให้

มีคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่		

รากหญ้าของการจัดการศึกษา	 โดยลดความแตกต่างของการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนให้ได้	 (เกรียงศักดิ์	 	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	

2547;ทิศนา	 	 แขมมณี,	 	 2542;	 สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2552)		โดยทำาให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพหรือ

มีประสิทธิผลเท่าเทียมกัน

	 จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ขององค์การหรือโรงเรียน	 มีเป็นจำานวนมาก	 ซึ่ง	 Hoy	 and	

Miskel	 (2008)	 ได้ให้ทัศนะไว้ว่า	 องค์ประกอบสำาคัญที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่	ผู้บริหาร	ครูนักเรียน	และ

โรงเรียน	 และได้กล่าวเสริมว่า	 พฤติกรรมการบริหารของ	

ผู้บริหารมีความสำาคัญและส่งผลโดยตรงต่อความสำาเร็จใน

งานของผู้บริหาร	 สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ	(2543)	ที่ได้เสนอว่า	กลไกสำาคัญที่จะทำาให้การ

บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผล

สำาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน		คือ		ผู้บริหารสถานศึกษา		

เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษามีอำานาจหนา้ที่บทบาทสำาคัญในการ

กำาหนดนโยบาย	เปา้หมาย	วางแผน	ตลอดจนวธิกีารดำาเนนิงาน

ของสถานศกึษา	และการตดัสนิใจภายใตเ้งื่อนไขของทรพัยากร

หรือปัจจัย	 คือ	 คน	 เงินวัสดุ	 และวิธีการเพื่อให้การบริหาร

สถานศึกษาบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายที่รัฐ

กำาหนดไว้	 และเกิดประสิทธิผลทางการศึกษาให้สูงขึ้น	 ดังนั้น		

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวชี้วัดทิศทางการดำาเนินนโยบาย

ทางการศึกษา	 หากผู้บริหารมีความสามารถสูงมีวิสัยทัศน์

กวา้งไกล	การดำาเนนิงานทางการศกึษาไปในทศิทางทีมุ่ง่หวงัไว้		

ยอ่มสำาเรจ็ได้โดยไมเ่ปน็เพยีงแคค่วามคดิ	ในขณะที	่มนสั		ภาค

ภูมิ	 (2540	 )	 ได้เสนอว่า	ผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กัน

ไปด้วย	 เพราะคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน	 ด้านครองตน		

ครองคน	และครองงาน	จะช่วยให้การบริหารโรงเรียนประสบ

ความสำาเรจ็	สอดคลอ้งกบั	วรภาส	ประสมสขุ	และธนศกัดิ	์อศัว

จุฬามณี	 (2550)	 ที่กล่าวว่า	 ความสำาคัญของการสร้างความ

ยุติธรรมในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักการบริหาร

ดา้นการครองตน	ครองคน	และครองงาน	อนัเปน็สมรรถนะที่

สำาคญัและจำาเปน็สำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา	อกีทัง้ยงัจะกอ่ให้

เกดิบรรยากาศทีด่ีในการทำางานรว่มกนัเอือ้ตอ่ความสำาเรจ็		ซึง่

แสดงวา่	การจดัการศกึษานอกจากจะตอ้งมผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู	้

ความสามารถ	และคุณธรรมแล้ว	ยังต้องอาศัยปัจจัยทางการ

บริหารอีกหลายปัจจัยจึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดของ	Hoy	and	Miskel	(2008)	ที่ให้ไว้ว่า	

การจดัการศกึษาของโรงเรยีนจะเกดิประสทิธผิลสงูหรอืตำา่	ขึน้

อยู่กับปัจจัยสำาคัญหลายอย่าง	ได้แก่	ปัจจัยด้านโรงเรียน	ด้าน	

ผูบ้รหิาร		ดา้นคร	ูและดา้นนกัเรยีน	ซึง่อาจกลา่วไดว้า่	โรงเรยีน

ต้องมีบรรยากาศที่ดี	 ผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์		

ที่เอื้อต่อการเกิดบรรยากาศที่ดี	และสามารถกระตุ้น	จูงใจครู	

สนองตอบความต้องการพื้นฐานของครู	 ให้เกิดความเต็มใจ	

และพงึพอใจในการทำางาน	จนยอมทุม่เททำางานอยา่งเตม็ความ

สามารถ	 ก็จะได้ผลลัพธ์	 คือ	 นักเรียนมีความสำาเร็จทางการ

เรียน	 หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนกำาหนด	และส่งผลต่อการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ตลอดถึง

การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วย

	 สำาหรบัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนนัน้	

ครูนับว่ามีบทบาทสำาคัญที่สุดในการดำาเนินการเรียนการสอน	

การสอนที่มีคุณภาพจะอำานวยให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสทิธภิาพ		ดงันัน้คณุภาพการสอนของครจูงึเปน็ตวักำาหนด

ประสิทธิผลของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี	 ในเรื่องของการรับ

รู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสำาคัญเป็นอย่างมากในทุก

องคก์าร	รวมทัง้สถานศกึษาดว้ย	เนื่องจาก	ความยตุธิรรมเปน็

ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของบคุคล	หากบคุลากรไดร้บัการตอบ

สนองตามที่คาดหวังก็จะเกิดความพอใจซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติ

งานในทางบวก	และมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนในระดบัสงู	แต่

ถา้ตรงกนัขา้มกจ็ะมผีลในทางลบ	ดงันัน้	การรบัรูค้วามยตุธิรรม	

จงึถอืวา่เปน็ปจัจยัอกีตวัแปรหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัตอ่ประสทิธผิล

ของโรงเรียน	 อีกทั้ง	 บรรยากาศแบบเปิดของโรงเรียนเป็น

บรรยากาศเชิงบวกที่สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในการ

ทำางาน		ได้แก่		การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ	การ

จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกัน	

การส่งเสริมบรรยากาศการทำางานเป็นทีมและหมู่คณะ	

ตลอดจนการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทดลอง	 กล้าคิด	

กล้าทำางานใหม่	 ๆ	 จากที่กล่าวมา	 จะเห็นว่า	 นักวิชาการจะให้

ความหมายบรรยากาศโรงเรยีนเปน็ไปในลกัษณะเดยีวกนั	กลา่ว

คือ	 จะเน้นไปที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและลักษณะ

ความเข้าใจหรือการรับรู้ของบุคคลในโรงเรียน	 ที่สำาคัญ	 คือ	

บรรยากาศโรงเรียนมีลักษณะเป็นแบบเปิด	หรือเป็นเชิงบวกที่

เกดิจากพฤตกิรรมการทำางานของผูบ้รหิารและครทูีเ่ปน็สมาชกิ

ของโรงเรียน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อความเข้าใจหรือความรู้สึก		

รับรู้ของครูที่มีต่อสภาพแวดล้อมของการทำางานในโรงเรียน	

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ

ทำางาน	จนนำาไปสูค่วามสำาเรจ็และบรรยากาศประเภทนีย้งัเปน็

เครื่องบ่งชี้ถึงความแตกต่างระหว่างองค์การได้ด้วย	 ดังนั้น	

บรรยากาศโรงเรยีนแบบเปดิจงึเอือ้ตอ่การบรรลถุงึประสทิธผิล

โรงเรียน	ส่วนการเสริมสร้างพลังอำานาจ	เป็นแนวคิดที่มีความ

ซับซ้อนและกว้างขวาง	 สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ ในหลาย

สถานการณ์	 ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 การพัฒนาบุคคล		

การพฒันาชมุชน	การปรบัปรงุคณุภาพชวีติ	ตลอดจนกอ่ใหเ้กดิ

ความเสมอภาคในสังคม	จึงถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความ

สำาคัญต่อความสำาเร็จขององค์การ	

	 การบริหารโรงเรียนจะเกิดประสิทธิผลมากน้อย

เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายตัว	 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา	 ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่า	 ปัจจัยที่สำาคัญอันดับแรก	 คือ		

ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำา	รองลงมา	คือ	ครูผู้สอน	และโรงเรียน

ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำางานให้เกิดความสำาเร็จ	 ส่วน

นักเรียนซึ่งเป็นผลิตผล	จะมีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย

ทั้งสามดังกล่าว	 ดังนั้น	 หากผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาที่เหมาะสม	

สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของครู	 และ

สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ยึดแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อ

ความสำาเร็จ	รวมถึง	ส่งเสริมการเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู		

โดยการสร้างแรงจูงใจ	 การให้ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจ	 การให้

โอกาสแก่ครู	 การสร้างภาวะผู้นำา	 และสร้างทีมงาน	 ซึ่งการ

เสริมสร้างพลังอำานาจดังกล่าว	มีความสัมพันธ์ต่อความรับผิด

ชอบของครทูีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนมคีวาม

สำาคญัตอ่บรรยากาศการเรยีนการสอน	และชว่ยใหค้รเูกดิความ

รู้สึกเชื่อมั่นในตนเพิ่มขึ้น	 และผลจากพฤติกรรมของผู้บริหาร

และครทูีแ่สดงออกในเชงิบวกดงักลา่วจะกอ่ใหเ้กดิบรรยากาศ

ของโรงเรียนที่ดีและเอื้อต่อความสำาเร็จหรือประสิทธิผลของ

โรงเรียนในที่สุด	 จึงกล่าวได้ว่า	 คุณภาพการสอนของครู	 การ

รบัรูค้วามยตุธิรรมในโรงเรยีน	การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจแกค่ร	ู	

และบรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีน	และมคีวามเหมาะสมกบัการนำาไปใช้

เป็นตัวแบบปัจจัยทางการบริหารในบริบทของโรงเรียน	สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง		

	 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	พบวา่	

ปัจจัยระดับโรงเรียนและปัจจัยระดับครู	 เป็นปัจจัยที่ส่งผล

และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยตรง	 และ

แบบการวิจัยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือชุด

ตวัแปรในระดบัครกูบัประสทิธผิลของโรงเรยีน	โดยศกึษาความ

สมัพนัธข์องตวัแปรแตล่ะคู	่และการศกึษาตวัแปรทำานายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียน	 โดยกำาหนดให้ปัจจัย
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ระดับโรงเรียน	 ประกอบด้วย	 บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด		

และการเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	 ส่วนปัจจัยระดับครู	

ประกอบด้วย	 คุณภาพการสอนของครู	 และการรับรู้ความ

ยุติธรรมในโรงเรียน	 และกำาหนดให้ตัวแปรระดับโรงเรียน

และระดับครูทั้ง	 4	 ตัวแปรดังกล่าว	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใช้การศึกษาโมเดลพหุระดับ		

เนื่องด้วยการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน	 นอกจากจะ

ต้องพิจารณาตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิผลแล้วยังต้อง

คำานึงถึงรูปแบบของการประเมิน	 เพื่อความครอบคลุมเป้า

หมายของโรงเรยีน	ซึง่มุง่เนน้ผลผลติและระบบทรพัยากรทีมุ่ง่

เนน้ปจัจยัการผลติแลว้บรูณาการมาเปน็รปูแบบในการประเมนิ

ในปัจจุบันโดยอาศัยแนวทางการประเมิน	 3	 ประการ	 คือ	

1)	พหเุกณฑ	์(multiple	criteria)	2)	มติเิวลา	(time	dimension)		

3)	 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง	 (multiple	 constituencies)	 และกำาหนด

เกณฑ์การวัดเป็นไปตามแนวทางของระบบอนัประกอบไปด้วย

ปัจจัยป้อนเข้า	ปัจจัยกระบวนการ	และปัจจัยผลผลิตโดยมอง

โรงเรยีนในฐานะทีเ่ปน็ระบบ	(system)	(Hoy	&	Miskel,	2008)	

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นจะขึ้น

อยู่กับปัจจัยต่าง	 ๆ	 และปัจจัยเหล่านั้นยังจำาแนกได้เป็นกลุ่ม

ของปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัโครงสรา้งขององคก์าร		ซึง่เปน็

โครงสร้างและธรรมชาติของข้อมูลทางการศึกษาที่มีลักษณะ

เป็นข้อมูลหลายระดับ	 เรียกว่าข้อมูล	 พหุระดับ	 (multi-level		

data)	 หรือข้อมูลสอดแทรกลดหลั่น	 (hierarchical	 nested		

data)	(นงลกัษณ	์วริชัชยั,	2542)	ขอ้มลูระดบัเลก็ทีส่ดุ	คอืขอ้มลู

ระดับนักเรียน	(student	 level)	ขนาดใหญ่ขึ้น	คือ	ห้องเรียน	

(classroom	 level)	 โรงเรียน	 (school	 level)	 และบริบทของ

โรงเรยีน	(context	level)	ตามลำาดบั	นอกจากนีก้ารจดัองคก์าร

และการดำาเนนิงานหรอืการบรหิารในระดบัรองลงมาตอ่	ๆ 	กนั		

ไปลำาดับขั้นตอน	 ทำาให้ตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในระดับ

สูงส่งผลต่อตัวแปรในระดับตำ่ากว่าเป็นทอด	 ๆ	 กันไปตาม

ลำาดับ	 และตัวแปรที่อยู่ในระดับเดียวกันและต่างระดับก็จะ

มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 ดังนั้นการวิเคราะห์อิทธิพลของ

ตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม	 จึงสมควรวิเคราะห์ให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างระดับและธรรมชาติของข้อมูลที่แท้จริง	 การ

วิเคราะห์ที่สอดคล้องตามโครงสร้างและสภาพธรรมชาติ

ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์พหุระดับ(multi-level	 analysis)	

(Cronbach,	1976	;	Raudenbush	&	Bryk,	1986	อ้างถึงใน	

สำาเริง	 บุญเรืองรัตน์,	 2538:	 46)	 ที่เหมาะสมในการศึกษา

วิเคราะห์อย่างแท้จริง

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดขอนแก่น	ที่มีรูปแบบการศึกษาและการวิเคราะห์พหุ

ระดับด้วยสมการถดถอยกรณี	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับโรงเรียน	

และระดับครู	 ทั้งนี้เพื่อศึกษาว่า	 ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่

ในระดับใด	มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	

และโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับครู	 และปัจจัยระดับ

โรงเรียน	 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 เป็นอย่างไร	

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำาผลการศึกษาไปใช้ ในการพัฒนา

และส่งเสริมพฤติกรรม	 ที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง	 เพื่อให้

โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 และตรงกับ

พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการ

พฒันาการสง่เสรมิประสทิธผิลของโรงเรยีน	ใหเ้ปน็ไปตามหลกั

ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยต่อไป		

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน	 ปัจจัย

ระดับโรงเรียนและปัจจัยระดับครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน	 และเพื่อสร้างโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับ

โรงเรียน	 และปัจจัยระดับครู	 ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรยีน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัขอนแกน่

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 โรงเรียนใน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น	 ปีการ

ศึกษา	2553	จำานวน	1,122	โรง	(สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2553)	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	

ได้แก่	โรงเรียนในสังกัดสำานกังานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

ขอนแก่น	ปีการศึกษา	2553	จำานวน	150	โรง	โดยใช้โรงเรียน

เป็นหน่วยวิเคราะห์	 (unit	 of	 analysis)	 และผู้ ให้ข้อมูลหลัก

แต่ละโรงเรียนมีจำานวน	8	คน	จำาแนกเป็น	ผู้บริหารโรงเรียน

ละ	1	คน		ครผููส้อนโรงเรยีนละ	7	คน	รวมจำานวนกลุม่ตวัอยา่ง		

1,200		คน

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 จำานวน	

1	ฉบับ	รายละเอียดดังนี้	1)	ตอนที่	1	สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	2)	ตอนที่	2	สอบถามเกี่ยวกับ

ตวัแปรระดบัโรงเรยีนและระดบัครทูีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ

โรงเรยีน	ม	ีแบง่เปน็	4	สว่น	ไดแ้ก	่สว่นที	่1	บรรยากาศโรงเรยีน

แบบเปิด	ส่วนที่	2	การเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	ส่วนที่	3	

คุณภาพการสอนของครู	 ส่วนที่	 4	 การรับรู้ความยุติธรรมใน
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โรงเรียน	และ	3)	ตอนที่	3	สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

โรงเรยีน	แบบสอบถามมลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณ

ค่า	(rating		scale)	

	 การหาคุณภาพเครื่องมือ	 1)	 ตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา	 (content	 validity)	 โดยหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	ท่าน	ด้วยวิธีการหาค่าค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 (item	 objective	 congruence)	 ของข้อคำาถาม

กับนิยามศัพท์ซึ่งต้องมีค่าดัชนีตั้งแต่	 0.50	 ขึ้นไป	 ผลการ

ประเมินพบว่า	 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา	 ระหว่าง	 060-1.00	

2)	 หาค่าความเที่ยง	 (reliability)	 ของแบบสอบถาม	 โดยหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α	 -	 coefficient)	 ด้วยวิธีการของ

ครอนบาค	 ได้ค่าความเที่ยงดังนี้	 ก)	 คุณภาพการสอนของ

ครู	 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ	 0.9541	 ข)	 การรับรู้ความ

ยุติธรรมในโรงเรียน	 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ	 0.93833)	

ค)	บรรยากาศโรงเรยีนแบบเปดิ	คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาเทา่กบั	

0.9815	 ง)การเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	 	 ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาเท่ากับ	 0.9576	 5)	 	 จ)	 ประสิทธิผลของโรงเรียน	ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ	0.9658

	 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู	ผูว้จิยัสง่แบบสอบถาม	จำานวน

ทั้งสิ้น	 1,200	 ฉบับ	 โดยส่งถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	

จำานวน	150	โรง	ๆ	ละ	8	ฉบับ	และขอความอนุเคราะห์จาก	

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเพื่อรวบรวมแบบสอบถามจากครผููส้อน	และ

ขอความกรณุาใหส้ง่คนืใหผู้ว้จิยั	หลงัจากไดร้บัหนงัสอืขอความ

รว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลู	และไดร้บัแบบสอบถามคนืจำานวน	150	

โรง	ๆ 	ละ	8		ฉบบั	รวมเปน็	1,200	ฉบบั	คดิเปน็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 1)	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสูงสุด	 ค่าตำ่าสุด	 ค่าความเบ้	 ค่า

ความโดง่		และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั	2)	การ

วเิคราะหข์อ้มลูพหรุะดบั	วเิคราะหด์ว้ยโมเดลเชงิเสน้ตรงระดบั

ลดหลัน่	(hierarchical	linear	model)	มวีธิวีเิคราะห	์3	ขัน้ตอน	

คอื	การวเิคราะห์โมเดลวา่ง	(null	model)	การวเิคราะห์โมเดล

อย่างง่าย	(simple		model	-	level	1)	ใช้สถิติทดสอบค่าไค-	

สแควร์	(χ2
-	test)	และสถิติทดสอบค่าที	(t	-	test)	และการ

วิเคราะห์โมเดลไฮโพเทธิคอล	 (hypothetical	model	 -	 level	

2)	 ใช้สถิติทดสอบค่าไค-สแควร์	 (χ2
-	 test)	และสถิติทดสอบ

คา่ท	ี	(t	-	test)	จากนัน้หาคา่สมัประสทิธิก์ารทำานายของโมเดล

แต่ละระดับ	(R2)

ผลก�รวิจัย

	 1.	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดขอนแก่น	มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก

	 2.	 ปัจจัยระดับครู	 คือ	 คุณภาพการสอนของครู	

และการรับรู้ความยุติธรรมในโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	แสดงว่า	

คณุภาพการสอนของครแูละการรบัรูค้วามยตุธิรรมในโรงเรยีน

สงูจะทำาใหป้ระสทิธผิลของโรงเรยีนสงูขึน้และตวัแปรสามารถ

ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ	 85.42	

(R2=0.8542)

	 3.	 ปัจจัยระดับโรงเรียน	 คือ	 บรรยากาศโรงเรียน

แบบเปิด	 และการเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	 ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	

แสดงวา่	บรรยากาศโรงเรยีนแบบเปดิและการเสรมิสรา้งพลงั

อำานาจแก่ครู	สูงจะทำาให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น	ทั้งนี้

ตวัแปรสามารถรว่มกนัอธบิายประสทิธผิลของโรงเรยีนไดร้อ้ย

ละ	22.22	(R2=0.2222)	โรงเรียนที่มีบรรยากาศโรงเรียนแบบ

เปิดสูง	 และการเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครูสูง	 จะมีคุณภาพ

การสอนของครูสูง	 ทั้งนี้ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความ

ผันแปรของค่าเฉลี่ยคุณภาพการสอนของครู	ได้ร้อยละ	28.16	

(R2=0.2816)	 โรงเรียนที่มีบรรยากาศโรงเรียนแบบเปิดสูง	

และการเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	 สูง	 จะมีการรับรู้ความ

ยุติธรรมในโรงเรียนสูง	 ทั้งนี้ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบาย

ความผันแปรของค่าเฉลี่ยการรับรู้ความยุติธรรมในโรงเรียน	

ได้ร้อยละ	17.39	(R2=0.1739)

	 4.	 โมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับครู	 และปัจจัย

ระดับโรงเรียน	 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 1.	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดขอนแก่น	 มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่า	 โรงเรียนมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใน

การจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน	นอกจากนี้ยังได้นำา

ระบบงานและโครงการตา่ง	ๆ 	เขา้มาพฒันาคณุภาพการจดัการ

ศึกษาในโรงเรียน	โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตนเองได้เต็มตามศักยภาพในทุก	ๆ	ด้าน	พัฒนาครูให้มีทักษะ

วิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร	 และกระบวนการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีที่ทันสมัย		

เหมาะสมกับนักเรียน	 มีความกระตือรือร้น	 สนใจ	 ใส่ใจ	 ดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำาการ

เปลีย่นแปลงให้โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการทีด่	ีมคีวามรูค้วาม

สามารถในการพัฒนาวิชาการ	พัฒนาหลักสูตร	นวัตกรรมและ

กระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ	เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน	 โดยอาศัยการมีส่วน

รว่มจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งพฒันาโรงเรยีนใหเ้ปน็โรงเรยีนชัน้ดี	

มีคุณภาพ	มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น	ปลอดภัย

เอื้อต่อการเรียนรู้	 มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของ

การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการร่วมคิด	 ร่วม

ปฏิบัติ	 ร่วมพัฒนา	 ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

ประชาสังคม	 โดยผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ	 เชื่อถือ	

มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำาเนินงานของ

โรงเรียน	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ โรงเรียนเกิดการพัฒนาในทุก

ด้านให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น	ปัจจัยที่สำาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่

ทำาให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้นทุกโรงเรียน	 คือ	 ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน	

และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก	ที่โรงเรยีนทกุโรงเรยีน

ต้องดำาเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศกึษาและใหถ้อืวา่การประกนัคณุภาพภายในเปน็สว่นหนึง่ของ

กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่งตอ่เนื่องให้

บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย	 โดยมีการจัดทำารายงานประจำา

ปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และเปิด

เผยตอ่สาธารณชนเพื่อนำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษา	 และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกที่ทุก

โรงเรียนจะต้องรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน

ภายนอกจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี	

และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน	จึงส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น	ดังนั้น		

ผลการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้โดย

ภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก

	 2.	 ปัจจัยระดับครู	 คือ	 คุณภาพการสอนของครู	

และการรับรู้ความยุติธรรมในโรงเรียน	 ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	แสดงว่า	

คณุภาพการสอนของครแูละการรบัรูค้วามยตุธิรรมในโรงเรยีน

สงูจะทำาใหป้ระสทิธผิลของโรงเรยีนสงูขึน้	และตวัแปรสามารถ

ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ	85.42	ทั้งนี้	

ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้	ดังนี้

	 	 2.1	 คณุภาพการสอนของคร	ูสง่ผลตอ่ประสทิธผิล

ของโรงเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ทั้งนี้อาจ

เปน็เพราะวา่	การทีโ่รงเรยีนจะมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงูนัน้	

ครูต้องมีคุณภาพการสอนที่ดี	 โดยมีความรู้ความสามารถเช่น	

ด้านการประเมินผล	 ด้านการตั้งคำาถาม	 ด้านการเตรียมการ

สอน	ด้านการจูงใจ	การเสริมแรง	ด้านการติดต่อสื่อสาร	การ

ใชส้ื่อการสอน	ดา้นการสาธติ	ดา้นสื่อการสอน	ดา้นการจดัการ

หอ้งเรยีน	ดา้นการใหข้อ้มลูปอ้นกลบัการแก้ไขปญัหาใหถ้กูตอ้ง		

ด้านการมอบหมายงาน	 และครูต้องมีความสามารถในการ

เสนอบทเรียนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ	 มีความรอบรู้การให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างเหมาะสม	 การให้

แรงเสริมที่สอดคล้องกับผู้เรียน	 การค้นหาข้อมูลย้อนกลับ

และการแก้ไขข้อบกพร่อง	 การให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากในชั้น

เรียน	การนำาเทคนิคต่าง	ๆ	มาปรับปรุงการเรียนการสอนการ

จัดกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 การช่วย

ชี้แนะแก่นักเรียน	 การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

จดักิจกรรมการเรยีน	การเสริมแรง	และการแก้ไขขอ้บกพร่อง

ของนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน

รูปแบบต่าง	ๆ	โดยยึดแนวคิดว่า	ครูเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญที่สุด	

ในการจดักระบวนการเรยีนการสอน	ดงันัน้	ครทูีม่คีณุภาพการ

สอนสูงจะทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี	 และมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนสูงขึ้นด้วย

	 	 2.2	 การรับรู้ความยุติธรรมในโรงเรียน	 ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01		ทั้งนี้		อาจเป็นเพราะว่า	ความยุติธรรมในโรงเรียน	

เป็นเครื่องมือ	หรือกลไกทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน		

ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนเปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัในการควบคมุใหเ้กดิ

ความยุติธรรมต่อครูภายในโรงเรียนอย่างเสมอภาค	 โดยครู

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มองว่า	 ความยุติธรรม	 ด้านผล

ตอบแทน	 ด้านกระบวนการ	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

และด้านข้อมูลข่าวสาร	 เป็นกลไกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนได้เป็นอย่างดี

	 3.	 ปัจจัยระดับโรงเรียน	 คือ	 บรรยากาศโรงเรียน

แบบเปิด	 และการเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	 ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	

ทั้งนี้	ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้	ดังนี้

	 	 3.1	 บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด	 ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01		

ทัง้นี	้อาจเปน็เพราะวา่	ครผููส้อนในโรงเรยีน	มคีวามสมัพนัธก์นัด	ี	

มคีวามรว่มมอืรว่มใจกนัทำางาน	มคีวามเคารพซึง่กนัและกนัเปน็
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อย่างดี	ดังที่	Purkey	and	Smith	(1983)	ที่ได้สังเคราะห์งาน

วิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผล	 พบ

ประเด็นสำาคัญประเด็นหนึ่ง	 คือ	 การที่ครูในโรงเรียนมีความ

สมัพนัธก์นัดเีปน็ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน	

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	Horner	(1984)	ทีพ่บวา่	ตวัแปร

ดา้นความสามคัคขีองครแูละความผกูพนัมคีวามสมัพนัธอ์ยา่ง

สูงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 ในขณะที่ผลการวิจัยของ	

Bower	 (1987)	 ก็พบว่า	 การมีความร่วมมือร่วมใจกันทำางาน		

เปน็ตวัแปรหนึง่ทีแ่สดงถงึประสทิธผิลของโรงเรยีนระดบัมธัยม

ในรัฐจอร์เจียเช่นกัน	เช่นเดียวกับ	Bentley	(1988)	ที่ได้ศึกษา

เกีย่วกบัการสรา้งประสทิธผิลของโรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา

ก็พบว่า	 ครูมีความสามัคคีร่วมกันทำางานเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 โรงเรียน

จะมีประสิทธิผล		

	 	 3.2	 การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจแกค่รู	สง่ผลตอ่

ประสิทธิผลของโรงเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	 ทั้งนี้	 อาจเป็นเพราะว่า	 การเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	

เป็นตัวแปรที่ทำาหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้วย	

ทัง้นีก้ารใหค้รมูสีว่นรว่มตดัสนิใจ	ผูบ้รหิารโรงเรยีนมพีฤตกิรรม

การบรหิารดว้ยการใหค้รมูสีว่นรว่มในการจดัทำาแผนปฏบิตักิาร

ประจำาปี	มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน	มีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหาของโรงเรียน	 มีส่วนร่วมในการกำาหนด

นโยบายและแผนงานที่สำาคัญ	 และมีส่วนร่วมในการวางแผน

บรหิารโรงเรยีน	สง่ผลตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีน	บรรยากาศ

โรงเรียนแบบเปิด	 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทั้งนี้	 อาจเป็นเพราะว่า		

ครผููส้อนในโรงเรยีน	มคีวามสมัพนัธก์นัด	ีมคีวามรว่มมอืรว่มใจ

กันทำางาน	มีความเคารพซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

	 	 สรปุผลการวจิยั	โมเดลพหรุะดบัของปจัจยัระดบั

ครู	และปัจจัยระดับโรงเรียน	มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดขอนแก่น	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำาหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

	 1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

	 	 1.1	 ควรนำาผลการวิจัยที่ ได้ไปใช้เป็นแนวทาง

กำาหนดให้การบริหารจัดการประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น	 ประสบ

ความสำาเร็จ	 และพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร	

พฤติกรรมของครู	ให้เกิดผลสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.2	 ควรนำาผลการวิจัยที่ ได้ไปใช้ ในการพัฒนา

โรงเรยีน	และหนว่ยงานทางการศกึษา	ตลอดถงึหนว่ยงานทีร่บั

ผดิชอบนำาไปใชก้ำาหนดนโยบายหรอืวางแผนพฒันาความสำาเรจ็

ในการบรหิารโรงเรยีนใหเ้ปน็ไปอยา่งมทีศิทาง	มคีวามเปน็ไปได	้

และเหมาะสม	ต่อไป

	 	 1.3	 ผลการวิจัยที่ ได้ข้อค้นพบว่าตัวแปรระดับ

ครู	 ได้แก่	 คุณภาพการสอนของครูส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนนั้น	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น		

ควรกำาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมุ่งเน้น

พฒันาคณุภาพการสอนของครใูหอ้อกมาเปน็นโยบายและแผน

งานที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 และสถานศึกษาสามารถ

นำามาดำาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม	พร้อมทั้งกำาหนดวิธีการ

ติดตามผลการดำาเนินงานและวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน

	 	 1.4	 ผลการวจิยัที่ไดข้อ้คน้พบวา่ตวัแปรระดบัคร	ู	

ได้แก่	การรับรู้ความยุติธรรมในโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนนั้น	ในระดับนโยบายควรกำากับดูแลให้โรงเรียนมี

วิธีการและกระบวนการในการสร้างการรับรู้ความยุติธรรมใน

โรงเรยีน	และสรา้งกระบวนการในการดำาเนนิการของโรงเรยีน

ให้ชัดเจนเป็นระบบ		เป็นรูปธรรมที่สามารถดำาเนินการได้จริง

	 	 1.5	 ผลการวิจัยที่ ได้ข้อค้นพบว่าตัวแปรระดับ

โรงเรียน	 ได้แก่	 บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด	 ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

จังหวัดขอนแก่น	 ควรกำาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาครู

และบคุลากรทางการศกึษาเพื่อพฒันาประสทิธผิลของโรงเรยีน

โดยมุ่งเน้นพัฒนาบรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด	 โดยให้สถาน

ศึกษานำานโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม		

พร้อมทั้งดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายให้

ชัดเจน

	 	 1.6	 ผลการวิจัยที่ ได้ข้อค้นพบว่าตัวแปรระดับ

โรงเรียน	 ได้แก่	 การเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ครู	 ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น	 ในระดับนโยบายควรกำากับดูแล

ให้ โรงเรียนมีวิธีการและกระบวนการในการเสริมสร้างพลัง

อำานาจแก่ครู	 ที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิผล

ของโรงเรียนให้สูงขึ้น	 ตลอดจนควรนำาแนวคิดการเสริมสร้าง

พลังอำานาจมาปรับใช้ ในโรงเรียน	 โดยให้ความสำาคัญกับการ

บริหารจัดการบุคลากรครูด้วยวิธีการเสริมสร้างพลังอำานาจ

จากผู้บริหารโรงเรียนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในการทำางานบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้ครูมีขวัญกำาลังใจในการ

ปฏิบัติงาน	 มีความพึงพอใจในงาน	 และเกิดความผูกพันต่อ

วชิาชพีคร	ูซึง่จะนำาไปสูค่วามมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนในทีส่ดุ	
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	 2) ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ

โรงเรยีนโดยใชว้ธิกีารวจิยัแบบผสมผสาน	(mixed	mythology)	

ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 เพื่อให้ได้ข้อมูล

ในเชิงลึก	 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้เพียงวิธีการเชิง

ปริมาณ	

	 	 2.2	 ตัวแปรที่ผู้วิจัยนำามาศึกษาในครั้งนี้มีเพียง

จำานวน	 4	 ตัว	 คือ	 คุณภาพการสอนของครู	 การรับรู้ความ

ยุติธรรมในโรงเรียน	 บรรยากาศโรงเรียนแบบเปิด	 การเสริม

สร้างพลังอำานาจแก่ครู	 ถ้ามีตัวแปรมากขึ้นอาจจะอธิบายได้ดี

ยิ่งขึ้น	ดังนั้น	จึงควรมีการศึกษาตัวแปรเพิ่มขึ้น																															

	 	 2.3	 ควรทำาการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบคุณภาพ

การสอนของคร	ู	การรบัรูค้วามยตุธิรรมในโรงเรยีน	บรรยากาศ

โรงเรยีนแบบเปดิ	การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจแกค่รู	ทีส่ง่ผลตอ่

ประสทิธผิลของโรงเรยีน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใน

จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศที่ชัดเจน	

ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษา

กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด

เล็ก	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2)	

พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ในจังหวัดเลย	 กลุ่มเป้าหมายมี	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มที่	 1	 ผู้ ให้ข้อมูล

กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด

เล็ก	 จำานวน	21	คน	กลุ่มที่	 2	ผู้วิพากษ์และกลั่นกรองข้อมูล

ที่ได้จากกลุ่มที่	 1	มาเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	 จำานวน	 20	 คน	 	 เครื่องมือและ

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัย	คือ	1)	แบบสัมภาษณ์กึ่ง

มีโครงสร้าง	 2)	 แบบสอบถาม	 2	 รอบ	 3)	 การประชุมระดม

ความคิด	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์

เนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่	 ค่ามัธยฐาน	

ฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	 	ผลการวิจัยพบว่า	 	1)	

กลยทุธก์ารบรหิารจดัการเพื่อพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็	

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประกอบ

ด้วย	ด้านนโยบาย	11	กลยุทธ์	ด้านวิชาการ	41	กลยุทธ์	ด้าน

งบประมาณ	 19	 กลยุทธ์	 ด้านบุคลากร	 11	 กลยุทธ์	 ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 11	 กลยุทธ์	 และด้าน

การมีส่วนร่วม	 21	 กลยุทธ์	 2)	 การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลย	 ตามลำาดับ

ความสำาคัญ	 3	 ลำาดับแรก	 จำาแนกตามรายด้านคือ	 1)	 ด้าน

นโยบาย	(1)	กำาหนดกลุม่งานรบัผดิชอบโรงเรยีนขนาดเลก็เปน็

กรณีเฉพาะ	 โดยบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ	

(2)	 กำาหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานที่กำาหนดขึ้นโดยอิง

ตามระเบียบสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

และ	(3)	รวมโรงเรยีนขนาดเลก็เขา้ดว้ยกนัหรอืรวมกบัโรงเรยีน

ขนาดอื่นๆ	เปน็กลุม่เครอืขา่ย	2)	ดา้นวชิาการ	(1)	ใชร้ะบบเครอื

ขา่ยชว่ยพฒันาการเรยีนการสอน	(2)	โรงเรยีนในเครอืขา่ยรว่ม

มือกันในการจัดทำา	ใช้และพัฒนาหลักสูตร	และ	(3)	ขอความ

ร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน	3)	ดา้นงบประมาณ	(1)	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

กำาหนดกรอบและจดัทำางบประมาณรว่มกบัโรงเรยีน	(2)	ระดม

ทรพัยากรและการลงทนุจากภายนอก	สนบัสนนุโรงเรยีนเครอื

ขา่ย	และ	(3)	จดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิให้โรงเรยีนขนาดเลก็

ตามระดับความสำาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4)	ด้าน

บุคลากร	 (1)	 เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กมีการแลกเปลี่ยน

ครูที่มีความสามารถและชำานาญในสาขาวิชาหลักทำาการสอน

หมนุเวยีนภายในเครอืขา่ย	(2)	บรรจแุละแตง่ตัง้ครทูี่ไมป่ระจำา

โรงเรยีนใดโรงเรยีนหนึง่	เปน็ครเูคลื่อนทีส่ำาหรบัปฏบิตัหินา้ที่ใน

โรงเรยีนเครอืขา่ยนัน้ๆ	และ	(3)	ใหค้รตูน้แบบทีส่อนดเีวยีนสอน

ในโรงเรียนเครือขา่ย	หรือถา่ยทำาวดีทิัศน์ให้โรงเรียนเครอืขา่ย

นำาไปใช้	5)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(1)	มีน

โยบายสง่เสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารในโรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจน	 นำาสู่การปฏิบัติได้และมี

ความต่อเนื่อง	 (2)	 ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาส่ง

เสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสารในโรงเรียนขนาดเล็ก	 และ	 (3)	 มีการบริหาร

จดัการและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกนัในโรงเรยีนเครอืขา่ย

คำ�สำ�คัญ: กลยุทธ์การบริหารจัดการ,	 คุณภาพโรงเรียน

ขนาดเล็ก	

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	:	1)	to	study	

the	strategies	of	administrative	management	to	develop	

the	quality	of	small	schools	under	the	Office	of	the	Basic	

Education	Commission,	and	2)	to	develop	the	strategies	

of	administrative	management	to	develop	the	quality	of	

small	schools	under	the	Office	of	Primary	Educational	

Service	Areas	in	Loei	Province.	There	were	two	target	

groups.	 Group	 1	 consisted	 of	 21	 people	 who	 gave	

data	of	the	strategies	of	administrative	management	to		

develop	the	quality	of	small	schools.	Group	2	consisted	

of	20	people	who		criticized	and	screened	the	data	from	

group	 1.	 The	 research	 instruments	 and	 approach	 for	

data	collection	were	:	1)	a	semi-structured	interview,	2)	

questionnaire,	and	3)	meetings	 for	brainstorming.	The	

statistics	 employed	 for	 qualitative	 data	 analysis	 were		

content	 analysis.	 The	 quantitative	 data	 analysis	 were		

median,	 mode	 and	 inter	 quartile	 rank.	 The	 findings	

revealed	as	follows:	1)	The	strategies	of	administrative	

management	 to	 develop	 the	 quality	 of	 small	 schools	

under	 the	 Office	 of	 the	 Basic	 Education	 Commission	

consisted	of	:	11	strategies	for	the	policy,	41	strategies	

for	 the	 academic,	 19	 strategies	 for	 the	 budget,	 11	

strategies	 	 for	 	 the	 personnel,	 11	 strategies	 for	 the		

information	 technology	 and	 communication,	 and	 21	

strategies	for	the	participation.	2)	The	development	of	

the	strategies	of	administrative	management	to	develop	

the	quality	of	small	schools	under	the	Office	of	Primary	

Educational	Service	Areas	 in	Loei	Province	was	 three	

main	 classifications	 :	 :	 1)	policy	 :	 (1)	 setting	 a	group	

of	 people	 	 responsible	 for	 	 small	 schools	 	 together	

with		external	people	as	committee,	(2)	setting	roles	of		

working	group	using	regulation	of	the	Office	of	the	Basic	

Education	Commission,	and	(3)	including	small	schools	

together	or	with	another	size	of	schools	 for	networks	

;	 2)	 academic	 :	 (1)	 using	 network	 system	 to	 develop		

learning	and	teaching,	(2)	network	schools	help	prepare	

and	 develop	 the	 curriculum,	 and	 (3)	 asking	 for			

cooperation	from	higher	education	institutes	to		develop	

learning	 and	 teaching	 ;	 3)	 budget	 :	 (1)	 the	Office	 of		

Educational	Service	Areas	set	frame	and	prepare	budget	

with	schools,	(2)	resource	mobilization	and	investment	

from	external	organization	to	support	network	schools,	

and	 (3)	 to	 allocate	 more	 budget	 to	 small	 schools		

according	to	level	of	success	in	educational	development		

quality	 ;	 4)	 personnel	 :	 (1)	 small	 schools	 network		

exchanged	 	 teachers	 who	 were	 able	 and	 good	 at		

teaching	in	networks,	(2)	to	recruit	and	appoint	teachers	

who	could	move	from	school	to	school	in	the	network	

schools,	 and	 (3)	 master	 teachers	 who	 were	 good	 at	

teaching	circulated	teaching	in	network	schools	or	video	

tapes	were	used	 for	network	schools	 ;	5)	 information	

technology	and	communication	:		(1)	there	was	policy	to	

promote	and	develop	system	of	information	technology	

and	 communication	 in	 small	 schools	 that	 was	 clear	

for	 implementation	 and	 continuity,	 (2)	 there	 was		

cooperation	 from	 higher	 education	 institutions	 to		

promote	and	support	information	technology	manage-

ment	and	communication	in	small	schools,	and	(3)the	

information	technology	and	communication	were	used	

together		in	network	schools.

Key words:		strategies	of	administrative	management,	

quality	of	small	schools	

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 กระแสโลกาภวิตันเ์ปน็ตวัขบัเคลื่อนทีม่ลีกัษณะไมค่งที่

หรือเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 เป็นกระแสที่ ไม่อาจหยุด

ยั้งได้	 การที่ประเทศต่างๆ	 จะดำารงอยู่หรือพัฒนาต่อไป

จำาเป็นที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	 มีการวางโครงสร้างการ

บริหารจัดการในประเทศและประเมินหรือคาดการณ์	 การ

เปลี่ยนแปลงที่แม่นยำา	 เพื่อสามารถควบคุมทิศทางการจัดการ

กับกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ให้เกิดผลกระทบมากจนประเทศไม่

สามารถรองรับได้	 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพ	 แวดล้อมของโลกอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างประชากร

ของโลก	 จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญ
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พันธุ์	 (fertility	 rates)	 ที่แสดงให้เห็นว่าว่าจำานวนประชากร

ของโลกมีแนวโน้มจะลดลง	 (นพเก้า	 ห่อนบุญเหิม,	 2552)	

สอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยของจุฬากรณ์	 มาเสถียร

วงศ	์(2549)	และบทความของจฬุากรณ	์มาเสถยีรวงศ,์	(2549);	

จุมพล	พูลภัทรชีวิน	และ	อมรวิชช์	นาครทรรพ	(2550)	ที่พบ

ว่าแนวโน้มประชากรกลุ่มเด็กจะลดลง	ประกอบกับข้อมูลของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (ปัทมา	

ว่าพัฒนวงศ์,	 และปราโมทย์	 ประสาทกุล,	 2549)	 ที่พบว่า

ประชากรวัยเด็ก	(อายุ	6-11ปี)	ในทุกช่วงระยะ	5	ปี	มีอัตรา

ลดลงตามลำาดบัดงันี	้(ปพี.ศ./ลา้นคน):	(2548/5.7)	(2553/5.5)	

(2558/5.1)	(2563/4.5)	(2568/4.3)	(2573/4.0)	(2578/3.7)	

(2583/3.5)	 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยด้าน

โครงสรา้งประชากรดงักลา่ว	ทำาใหส้ามารถคาดการณ์ไดว้า่แนว

โน้มจำานวนประชากรวัยเรียนจะลดตามลำาดับ	 นั่นจึงแสดงให้

เห็นว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางจะมีจำานวนนักเรียน

ลดลงจึงทำาให้ โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจำานวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน	

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจำานวนโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตาม

ลำาดับ	 ดังนี้	 (ปีการศึกษา/จำานวนโรงเรียนขนาดเล็กคิด

เป็นร้อยละ)	 :	 (2546/33.23)	 (2547/35.88)	 (2548/37.94)	

(2549/39.73)	 (2550/41.90)	 และ	 (2551/43.73)	 (สำานัก

นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2552)

	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.2542	หมวดที	่6		

มาตรา	 48	 กำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา		

จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 เพื่อส่งผล

ต่อผลผลิตทางการศึกษาคือนักเรียนจะได้รับการพัฒนาเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 มีความรู้	

มคีณุธรรม	จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชวีติ	สามารถ

อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข	ทั้งนี้รวมถึงการกำาหนดให้

สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินภายนอกทุกๆ	5	ปี	และจาก

ผลการประเมินภายนอกของสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	ในรอบแรก	พบว่าโรงเรียน

ขนาดเลก็ในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

สว่นใหญ	่ไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน	นัน่แสดงวา่โรงเรยีนขนาดเลก็

สว่นใหญจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาเปน็อนัดบัตน้ๆ	(สำานกัรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	2547)	

	 ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาชาติ	

เปน็ไปตามกฎหมายหรอืพระราชบญัญตักิารศกึษา	จำาเปน็ตอ้ง

อาศัยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม	

กบัวชิาชพีทางการบรหิารการศกึษา	สามารถประสานการมสีว่น

ร่วมของครู	ผู้ปกครอง	ชุมชน	คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	มีความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากร	

(ธีระ	รุญเจริญ	และคณะ,	2545)	ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า	

การบริหารสถานศึกษามีความสำาคัญ	 เนื่องจากเป็นหน่วยงาน

ที่ทำาหน้าที่จัดการทรัพยากรการบริหาร	 ได้แก่	 คน	 เงินและ

วัสดุอุปกรณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา	 หากไม่มี

ระบบการบริหารสถานศึกษาก็จะไม่สามารถดำาเนินการปฏิบัติ

กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายได้	 และการบริหารสถาน

ศึกษานี้ยังเป็นเครื่องมือชี้ถึงความสำาเร็จหรือความล้มเหลว

ของสถานศึกษาอีกด้วย	 (วิจิตร	 ติจันทึก,	 2537)	 นอกจากนี้

การบริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารจัดการ

สำาหรับการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารและผู้จัดการระดับสูง	

Fidler	(2002)	และ	Edword	(2005)	มีความเห็นที่สอดคล้อง

กันว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำากับกลยุทธ์ที่ใช้ ในโรงเรียนนั้น

มกีลยทุธ	์6	ประเดน็ทีจ่ะพฒันาโรงเรยีนใหป้ระสบความสำาเรจ็	

คือ	1)	การตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ	2)	ทำาให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น	 3)	 การจัดการพัฒนา

อาชีพครูอย่างต่อเนื่อง	4)	การจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ	

5)	การสรา้งความเชื่อมโยง	6)	การกระตุน้เพื่อการพฒันา	และ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนดการ

วางแผนกลยุทธ์ไว้	3	ด้าน	ได้แก่	1)	การศึกษาสถานภาพสถาน

ศกึษา	เปน็การสำารวจวเิคราะห	์ภารกจิและผลผลติหลกั	สภาพ

แวดล้อมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการ

ศึกษาของสถานศึกษา	 ว่ามีโอกาส	 อุปสรรค	 จุดแข็งและจุด

อ่อนอย่างไรบ้าง	 เพื่อนำาข้อมูลที่ ได้ไปกำาหนดทิศทางพัฒนา

สถานศกึษา	2)	การกำาหนดทศิทางสถานศกึษา	เปน็การกำาหนด

จดุหมายแนวทางการดำาเนนิงานในอนาคตของสถานศกึษาใหม้ี

ความชัดเจนมากขึ้น	ตามสถานภาพของสถานศึกษาและความ

ตอ้งการของสงัคม	3)	การกำาหนดกลยทุธส์ถานศกึษา	เปน็การ

กำาหนดวิธีกึ่งต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ

สถานภาพของสถานศึกษาที่ ได้ศึกษาไว้	 โดยยึดทิศทางของ

สถานศึกษา	 กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์	 ลักษณะงานที่

ทำาและทางเลือกที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธ์ของสถาน

ศกึษา	(สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2550	ข)	

	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด

เลย	ประกอบด้วย	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย	เขต	1	มีโรงเรียนทั้งสิ้น	170	โรงเรียน	เป็นโรงเรียนขนาด

เล็ก	104	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	61.18	ของโรงเรียนทั้งหมด		

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลยเขต	2	มโีรงเรยีน
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ทัง้สิน้	170	โรงเรยีน	เปน็โรงเรยีนขนาดเลก็	104	โรงเรยีน	คดิ

เป็นร้อยละ	 61.18	 ของโรงเรียนทั้งหมด	 และสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	3	มีโรงเรียนทั้งสิ้น	111	

โรงเรียน	เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	95	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	

85.58	ของโรงเรียนทั้งหมด	(กลุ่มนโยบายและแผน	สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	เขต	2	และเขต	3,	

2554)

	 จากความจำาเป็นและความสำาคัญดังที่กล่าวมาผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาว่ามีกลยุทธ์การบริหารจัดการใดบ้างที่จะ

สามารถพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลยได้	ซึ่งผู้วิจัยคาด

หวงัวา่สารสนเทศที่ไดจ้ากการวจิยัในครัง้นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยและสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ	 ที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกัน

เพื่อจะเป็นทางเลือกอีกส่วนหนึ่งสำาหรับให้ผู้บริหารหรือผู้ที่

เกีย่วขอ้งไดน้ำาไปใช้ในการกำาหนดกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการ

โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาต่างๆ	ได้ระดับ

หนึ่ง	 และที่สำาคัญจะเป็นการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค

ในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันตาม

สิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนในโรงเรียนขนาดเล็ก	 ซึ่งส่วนใหญ่

อยู่ในชนบทห่างไกลและด้อยโอกาสในทุกๆ	ด้าน	ซึ่งจะนำาไปสู่

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยภาพรวมของ

โรงเรียนขนาดเล็กในท้ายที่สุด

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษากลยุทธ์

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	2)	พฒันากลยทุธ์

การบรหิารจดัการเพื่อพฒันา	คณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดั

สำานักงาน		เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลย	

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การศกึษากลยทุธก์ารบรหิารจดัการเพื่อพฒันาคณุภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาในจังหวัดเลย	 ครั้งนี้	 มีขั้นตอนดำาเนินการวิจัยมี	 2	 ขั้น

ตอนดังนี้

	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 1.	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิด/

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งผลการศึกษาได้กรอบ

จำาลองการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	 6	 กลยุทธ์	 23	

ประเด็น

	 2.	 สรา้งกรอบกลยทุธ	์ดำาเนนิการโดยการสมัภาษณ	์

เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญยนืยนัหรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงกรอบกลยทุธท์ี่

ไดจ้ำาลองมารวมทัง้แสดงความคดิเหน็ตอ่ขอ้คำาถามตามกรอบ

แต่ละด้าน	 										

	 3.	 ดำาเนินการโดยการสอบถาม	 2	 รอบ	 รอบที่	 1		

ผู้เชี่ยวชาญลงความคิดเห็นตามข้อคำาถามในแบบสอบถาม	

รอบที่	2	ผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนเองและ

ของกลุม่ตามขอ้มลูทางสถติทิี่ไดล้งไว้ในแบบสอบถามรอบที่	2	

พร้อมกับยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำาตอบของตน

	 4.	 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ	1)	แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง	2)	แบบสอบถาม

มาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	3)	การประชมุระดมความคดิ

เห็น

	 5.	 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพโดยการวเิคราะห์

เนื้อหาด้วยโปรแกรม	 NVIVO8	 และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ	ได้แก่	ค่ามัธยฐาน	ฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

	 6.	 สรุปกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ขัน้ตอนที	่2	การพฒันากลยทุธก์ารบรหิารจดัการเพื่อ

พฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลย

	 1.	 การประชุมระดมความคิดผู้ เชี่ยวชาญเพื่อ

วิพากษ์และกลั่นกรองกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จากการดำาเนินการในระยะที่	1	

	 2.	 สรุปกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดเลย	

	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้มี	2	กลุ่ม	ได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง	(purposive	selection)	คือ	1)	กลุ่มที่	1	

จำานวน	21	คน	ประกอบด้วยนักการศึกษา	3	คน		ผู้บริหารการ

ศึกษา	5	คน	ผู้บริหาร	สถานศึกษา	5	คน	ศึกษานิเทศก์	5	คน	

และบุคลากรฝ่ายบริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 3	

คน	เปน็ผู้ใหข้อ้มลูการสมัภาษณแ์ละตอบแบบสอบถาม		2)	กลุม่
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ที	่2	จำานวน	20	คน	ประกอบดว้ยอาจารยจ์ากสถาบนัอดุมศกึษา	

จำานวน	 2	 คน	 ผู้อำานวยการกลุ่มนโยบายและแผน	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 จำานวน	 3	 คน	

ศึกษานิเทศก์	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย	จำานวน	3	คน	ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก	

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 จำานวน	

3	คน	และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก	สังกัดสำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	จำานวน	3	คน	เปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

ประชุมระดมความคิดในการวิพากษ์และกลั่นกรองกลยุทธ์

สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 ในการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดเลย	 สรุปข้อมูลได้ดังนี้	 1)	 กรอบการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเลย	 มี

จำานวน	5	ดา้น	2)	กลยทุธก์ารบรหิารจดัการเพื่อพฒันาคณุภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาในจังหวัดเลยในแต่ละด้านเป็นดังนี้	 1)	 ด้านนโยบาย	

7กลยุทธ์	 2)	 ด้านวิชาการ	 12	 กลยุทธ์	 3)	 ด้านงบประมาณ	

5	 กลยุทธ์	 4)	 ด้านบุคลากร	 6	 กลยุทธ์	 5)	 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	7	กลยุทธ์และจัดลำาดับตามความ

เป็นไปได้และความสำาคัญของกลยุทธ์ในแต่ละด้านได้ดังนี้

	 1.	 ด้านนโยบาย	 1)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กำาหนดกลุม่งานรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาด

เล็กเป็นการเฉพาะโดยมีคณะ	 กรรมการจากบุคคลภายนอก

ด้วย	 2)	 มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้รับ

ผิดชอบในกลุ่มงานที่กำาหนดขึ้นมาในข้อ	 1	 ตามระเบียบการ

บริหารของสำานักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

3)	 รวมโรงเรียนเข้าด้วยกันเป็นศูนย์	 เป็นกลุ่มหรือเป็นเครือ

ข่าย	ทั้งนี้อาจรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ากับโรงเรียนขนาดเล็ก

หรือรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ากับโรงเรียนขนาดกลางหรือ

ใหญ	่4)	โรงเรยีนมบีทบาทคดัเลอืกคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบ

เพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ	 ดำาเนินนโยบายการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	5)	 ใช้ผลการศึกษา	วิเคราะห์	 วิจัย

หรือการทำาประชาพิจารณ์เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบาย	

6)	ผู้ปกครอง	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การกำาหนดนโยบาย	วางแผนในการบริหารจัดการ	7)	กำาหนด

นโยบายและมีการนำานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

	 2.	 ด้านวิชาการ	 1)	 ใช้ระบบเครือข่ายช่วยพัฒนา	

การเรียนการสอน	 เช่น	 เครือข่ายหนึ่งแสนครูดี	 เครือข่าย	

master	teacher	สาขาต่างๆ	2)	โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน

ขนาดเลก็รว่มมอืกนัในการจดัทำา	ใชแ้ละพฒันาหลกัสตูร	3)	ขอ

ความร่วมมือจากสถาบัน	อุดมศึกษา	(คณะครุศาสตร์)	ในการ

พฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีนขนาดเลก็					

4)	 ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา	 (คณะครุศาสตร์)	

ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีของโรงเรียนขนาดเล็ก	5)	ขอ

ความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา	 (คณะครุศาสตร์)	 ในการ

ดแูลการจดัทำา	พฒันาหลกัสตูรและระเบยีบการวดัผลประเมนิ

ผลของโรงเรียนขนาดเล็ก	 6)	 ขอความร่วมมือจากสถาบัน	

อดุมศกึษา	(คณะครศุาสตร)์	ในการพฒันากระบวน	การวดัผล

และประเมนิผลของโรงเรยีนขนาดเลก็	7)	ขอความรว่มมอืจาก

สถาบนัอดุมศกึษา	(คณะครศุาสตร)์	ในการพฒันาการวจิยัของ

เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	 8)	 จัดทำาคลังข้อสอบร่วมกันใน

เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	 9)	 เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ร่วมมือกันทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก10)	 มีการ

อบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้เกี่ยวเกี่ยว

กบัการนเิทศตามมาตรฐานการศกึษาลดการพึง่พาศกึษานเิทศก	์

11)	ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ในการ

นิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก	 12)	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	

มีบทบาทในการกำาหนดหลักสูตร	การสนับสนุนทรัพยากร	เป็น

ครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่และมสีว่นรว่มในการประเมนิผลโรงเรยีน

ขนาดเล็ก	

	 3.	 ด้านงบประมาณ	 1)	 สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษากำาหนดกรอบและจัดทำางบประมาณร่วมกับโรงเรียน

ขนาดเลก็	2)	มกีารระดมทรพัยากรและการลงทนุจากภายนอก

โดยหนว่ยงานตน้สงักดั	ชมุชนและเครอืขา่ยโรงเรยีนขนาดเลก็	

(โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง	หนึ่งบริษัทหนึ่งโรงเรียน	ชมรมศิษย์

เก่า	 ฯลฯ)	 สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการรวมตัวกันและใช้

ทรัพยากรร่วมกัน	 3)	 หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมให้ โรงเรียนขนาดเล็กตามระดับความสำาเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียน	 4)	 หน่วยงาน

ต้นสังกัด	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	 มี

ส่วนร่วมกันทุกฝ่ายในการเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ	 ติดตาม	

ประเมินผลและรายงาน	 5)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการให้คำาปรึกษา	 สนับสนุนงบ

ประมาณ	 ทรัพยากรทางการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

ในโรงเรียน
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	 4.	 ด้านบุคลากร	1)	โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน

ขนาดเล็กมีการแลกเปลี่ยนครูที่มีความสามารถและชำานาญใน

สาขาวิชาหลัก	 (ภาษาไทย	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษา

อังกฤษ	 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)	 ทำาการสอน

หมนุเวยีนตามโรงเรยีนภายในเครอืขา่ย	2)	หนว่ยงานตน้สงักดั

บรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละศูนย์

เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	 ที่ไม่ประจำาโรงเรียนใดโรงเรียน

หนึ่ง	 เป็นครูเคลื่อนที่	 (teacher	mobile)	สำาหรับปฏิบัติหน้าที่

ในโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กนั้นๆ	 3)	 ให้

ครูต้นแบบที่สอนดีเวียนสอนในโรงเรียนเครือข่าย	 หรือถ่าย

ทำา	 VDO	 การสอนของครูต้นแบบไปให้ โรงเรียนเครือข่าย

ใช้ประกอบการสอน	 4)	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถนำา

เทคโนโลยีใหม่ๆ 	สูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งตอ่เนื่อง	5)	สำานกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาปรบัรปูแบบการอบรมครใูหม้ศีกัยภาพอยา่งเตม็

ที่และสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง	 6)	ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ไดร้บัการพฒันารว่มกนัในโรงเรยีน

เครือข่าย	 หรือหน่วยงานอื่น	 (มหาวิทยาลัย	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ฯลฯ)

	 5.	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

1)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีใหก้บัโรงเรยีนขนาดเลก็อยา่งชดัเจน	นำาสูก่าร

ปฏิบัติได้และมีความต่อเนื่อง	 2)	 ขอความร่วมมือจากสถาบัน

อุดมศึกษา	 ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการดำาเนิน

การดา้นบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนขนาดเล็ก	 3)	 โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการ

และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกนัในเครอืขา่ยโรงเรยีนขนาด

เลก็และขนาดอื่นๆ	4)	ประสานความรว่มมอืและเปน็เครอืขา่ย

กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารต่างๆ	 ให้

เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา	 5)	 ขอ

ความรว่มมอืจากกระทรวง	ICT	ในการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 6)	 โรงเรียนขนาดเล็กมีและใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูปที่หลากหลายในการบริหารจัดการและการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน	 7)	 โรงเรียน

ขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศสำาหรับการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ร่วมกันในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและ

ขนาดอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 	 หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรนำากลยทุธท์ี่ไดจ้ากการ

วิจัยที่มีความเป็นไปได้และความสำาคัญใน	 3	 ลำาดับแรกของ

กรอบการบริหารจัดการเป็นหลักในการนำาไปประยุกต์ใช้	ดังนี้

	 	 ด้านนโยบาย	 คือ	 1)	 สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาควรกำาหนดกลุ่มงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กเป็นการเฉพาะโดยมีคณะ	 กรรมการจาก

บุคคลภายนอก	 2)	 มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ

กรรมการผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานที่กำาหนดขึ้นมาในข้อ	1	ตาม

ระเบยีบการบรหิารของสำานกังานงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน		3)	รวมโรงเรียนเข้าด้วยกันเป็นศูนย์	เป็นกลุ่มหรือ

เป็นเครือข่าย	ทั้งนี้อาจรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ากับโรงเรียน

ขนาดเล็กหรือรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ากับโรงเรียนขนาด

กลางหรือใหญ่

	 	 ด้านวิชาการ	 คือ	 1)	 ใช้ระบบเครือข่ายช่วย

พัฒนาการเรียนการสอน	 เช่น	 เครือข่ายหนึ่งแสนครูดี	 เครือ

ข่าย	ครูต้นแบบสาขาต่างๆ	2)	 โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน

ขนาดเลก็รว่มมอืกนัในการจดัทำา	ใชแ้ละพฒันาหลกัสตูร	3)	ขอ

ความร่วมมือจากสถาบัน	อุดมศึกษา	(คณะครุศาสตร์)	ในการ

พฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีนขนาดเลก็					

ด้านงบประมาณ	คือ	1)	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากำาหนด

กรอบและจัดทำางบประมาณร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก	 2)	 มี

การระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภายนอกโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด	 ชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	 (โรงเรียนพี่

โรงเรียนน้อง	 หนึ่งบริษัทหนึ่งโรงเรียน	 ชมรมศิษย์เก่า	 ฯลฯ)	

สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการรวมตัวกันและใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน	 3)	 หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้

โรงเรยีนขนาดเลก็ตามระดบัความสำาเรจ็ในการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของแต่ละโรงเรียน

	 	 ด้านบุคลากร	 คือ	 1)	 โรงเรียนในเครือข่าย

โรงเรียนขนาดเล็กมีการแลกเปลี่ยนครูที่มีความสามารถและ

ชำานาญในสาขาวชิาหลกั	(ภาษาไทย	คณติศาสตร	์วทิยาศาสตร	์

ภาษาอังกฤษ	สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)	ทำาการสอน

หมนุเวยีนตามโรงเรยีนภายในเครอืขา่ย	2)	หนว่ยงานตน้สงักดั

บรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละศูนย์

เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	 ที่ไม่ประจำาโรงเรียนใดโรงเรียน

หนึ่ง	 เป็นครูเคลื่อนที่	 (teacher	mobile)	สำาหรับปฏิบัติหน้าที่

ในโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กนั้นๆ	 3)	 ให้

ครูต้นแบบที่สอนดีเวียนสอนในโรงเรียนเครือข่าย	 หรือถ่าย
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ทำา	 VDO	 การสอนของครูต้นแบบไปให้โรงเรียนเครือข่ายใช้

ประกอบการสอน

	 	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 คือ	

1)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีใหก้บัโรงเรยีนขนาดเลก็อยา่งชดัเจน	นำาสูก่าร

ปฏิบัติได้และมีความต่อเนื่อง	 2)	 ขอความร่วมมือจากสถาบัน

อุดมศึกษา	 ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการดำาเนิน

การดา้นบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนขนาดเล็ก	 3)	 โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการ

และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกนัในเครอืขา่ยโรงเรยีนขนาด

เล็กและขนาดอื่นๆ

	 2.		 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 สำาหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนากลยุทธ์	 ควรศึกษาการพัฒนากลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กควบคู่กันเพื่อให้สามารถนำา

ผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 ศกึษาการพฒันากลยทุธเ์พื่อพฒันาคณุภาพ

ของโรงเรียนในบริบทอื่นๆ	 ที่มีปัญหาแตกต่างกันไป	 เช่น	

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาหรอืโรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่

เกินไป	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและกำาหนด

จุดมุ่งหมาย	 องค์ประกอบ	 ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ	 เป้าหมาย		

และวิธีการในการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	 ศึกษา

วิธีในการจัดการองค์การ	 การกำากับติดตามและประเมินผล

ระหว่างการดำาเนินงานพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ		

ศึกษาผลสำาเร็จของการดำาเนินงานพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียน

คณุภาพ	และศกึษาองคค์วามรู	้การใชภ้าวะผูน้ำาและนวตักรรม

เกีย่วกบัการพฒันาสูค่วามเปน็โรงเรยีนคณุภาพ	ดำาเนนิการวจิยั

ที่โรงเรียนธาตุพนม	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	22	กลุ่มผู้ร่วมวิจัย	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหาร	4	คน	ครู

ผู้สอน	80	คน	กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล	ประกอบด้วย	นักเรียน	240	คน		

ผู้ปกครอง	 240	 คน	 และคณะกรรมการสถานศึกษา	 15	 คน		

โดยดำาเนินการเป็น	 3	 ระยะ	 ประกอบด้วย	 ระยะที่	 1	 การ

กำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	 ระยะที่	 2	 การพัฒนาสู่ความ

เป็นโรงเรียนคุณภาพ		ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	2	

วงจร	ระยะที	่3	การสรปุผลรวม	ผลการวจิยั	พบวา่	จดุมุง่หมาย

ของการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	ประกอบด้วย	 1)	

เพื่อให้ครู	 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ	 และ

จำานวนเพยีงพอ	2)	เพื่อจดักระบวนการเรยีนรูเ้นน้ผูเ้รยีนสำาคญั

ทีส่ดุ		3)	เพื่อใหม้กีารประกนัคณุภาพการศกึษามปีระสทิธภิาพ

และเป็นส่วนของระบบบริหารโรงเรียน	 4)	 เพื่อให้มีหลักสูตร

เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น	 5)	 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกของโรงเรียนดี	มีสภาพสังคม	บรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมเอื้ออำานวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ		

6)	 เพื่อให้ โรงเรียน	 เป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่

ชมุชนและโรงเรยีนอื่น	องคป์ระกอบและดชันชีีว้ดัความสำาเรจ็

ของการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	 มีองค์ประกอบ

หลัก	 6	 องค์ประกอบและดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ	 24	 ตัวบ่งชี้		

มีเป้าหมายของการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	

ประกอบด้วย	1)	นักเรียนมีคุณภาพ	2)	ครูมีคุณภาพ	และ	3)	

การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ	 วิธีการในการพัฒนาสู่

ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม	 โดยมีวิธีการดำาเนินงานที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับ

การพฒันาแตล่ะองคป์ระกอบ	ประกอบดว้ย	การประชมุปฏบิตัิ

การวางแผนร่วมกัน	 การแต่งตั้งคณะทำางาน	 การมอบหมาย

งานแบบกระจายอำานาจ	เป็น	6	คณะทำางาน	การนิเทศติดตาม

ผลและการร่วมประเมินผลการดำาเนินงานการจัดการองค์การ			

การกำากบัตดิตามและประเมนิผลระหวา่งการดำาเนนิงานพฒันา

โรงเรียน	 มีการประชุมชี้แจงภารกิจ	 ร่วมกันวิเคราะห์	 จัด

บุคลากรในการรับผิดชอบ	แต่ละองค์ประกอบ		เปิดโอกาสให้

บคุลากรทกุคนมสีว่นรว่มในการเปน็คณะทำางาน	ผลสำาเรจ็ของ

การดำาเนนิงานพฒันาสูค่วามเปน็โรงเรยีนคณุภาพ		พบวา่		ผล

การประเมนิการพฒันาผา่นทัง้		6		องคป์ระกอบ		และผลความ

พงึพอใจตอ่การพฒันาสูค่วามเปน็โรงเรยีนคณุภาพ	ทัง้		6		องค์

ประกอบ		มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

(x=	4.82)	องคค์วามรูท้ี่ได้ในการพฒันาคอื	องคป์ระกอบหลกั	

6	องค์ประกอบและดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ	 24	ตัวบ่งชี้	 โดยใช้
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ภาวะผู้นำา	6	ลักษณะ	คือ	1)	ด้านการบริหารจัดการ	2)	ด้าน

วิชาการ	 3)	 ด้านการจัดระบบ	 4)	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ใน

ตนเองและระหวา่งบคุคล		5)	การเปน็ผูน้ำาดา้นสงัคมและชมุชน	

และ	6)	การพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร	นวัตกรรมเกิดขึ้นจาก

การพัฒนาโรงเรียนธาตุพนมสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	 คือ	

รูปแบบธาตุพนมร่วมใจ	 (T.P.	 model)	 และคู่มือการพัฒนาสู่

โรงเรียนคุณภาพ													

คำ�สำ�คัญ:		โรงเรียนคุณภาพ,	โรงเรียนธาตุพนม

Abstract

	 The	 objectives	 of	 this	 thesis	 were	 to	 study	

and	 set	 the	 goals	 and	means	 of	 the	 development	 to	

be	a	quality	school,	to	study	organization	management		

approaches	as	well	as	monitoring	and	evaluating	while	

working	on	the	project,	to	study	the	achievement	of	the	

development	to	be	a	quality	school,	to	study	the	factors	

and	indexes	of	success	and	to	study	the	knowledge	of	

leadership	and	innovation	in	development	to	be	a	quality	

school.	The	study	was	conducted	at	That	Phanom	School	

under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	22.	

The	co-researchers	were	4	administrators	and	80	teachers.		

The	 interviewees	were	240	 students,	 240	parents	 and	

13	 school	 boards.	 	 There	 were	 three	 phases	 in	 the	

studying:		1st	phase	was	setting	the	frame	of	work,	2nd	

phase	was	development	to	be	a	quality	school	by	using	

2	circles	of	participatory	action	research,	and	3rd	phase	

was	conclusion.	The	research	findings	were	as	follows:	

The	objectives	of	the	development	to	be	a	quality	school	

were	the	qualities	of	teachers	and	students	as	well	as	

organization	management.	Six	factors	and	twenty-four	

indicators	were	the	indexes	of	success.	The	goals	of	the	

development	 to	 be	 a	 quality	 school	 consisted	 of	 :	 1)	

to	 promote	 administrators	 and	 educational	 people	 to		

become	 professional	 and	 there	 were	 enough,	 2)	 to	

promote	 student-centered	 teaching,	 3)	 to	use	 effective	

educational	quality	assurance	 in	 school	administrative	

system,	4)	to	have	the	curriculum	that	was	suitable	for	

students	and	community,	5)	to	have	the	good	and	safe	

environment	for	students,	6)	to	become	the	model	for	

the	 community	 and	 other	 schools	 as	well	 as	 to	 give		

assistance	to	them.	The	means	of	development	to	quality	

school	were	as	follows:	1)	teachers	meeting	to	find	the	

approaches	to	develop	school	to	become	quality	school,					

2)	acting	by	using	participatory	action	research,	3)	qual-

ity	school	assessment,	4)	concluding.	There	were	meet-

ings	to	assign	the	works,	to	analyze	the	works	together	

and	to	set	the	right	person	to	the	right	job	and	also	to		

let	everyone	to	participate	in	the	work	in	organization	

management	as	well	as	monitoring	and	evaluating	while	

working	on	the	project.	It	was	found	that	the	school	could	

pass	all	6	factors	and	as	a	whole	the	satisfaction	towards	

the	development	was	at	a	high	level	(mean	=	4.82).	The	

knowledge	got	from	the	development	were	6	main	factors	

and		24	indicators	of	successful	indexes	by	using	the		6	

leaderships:	1)	management	administration,	2)	academic,	

3)	system	management,	4)	personal	moral	or	ethic	and	

moral	or	ethic	among	people,	5)	social	and	community	

leader,	 6)	 administrative	 personal	 development.	 The		

innovation	got	from	That	Phanom	School	development	to	

become	a	quality	school	was	That	Phanom	Participation	

Model	(T.P.	Model)	and	the	handbook	of	development	

school	to	be	a	quality	school.

Key words: quality	school,	That	Phanom	school

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ	 และเทคโนโลยี

ของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในทุก	 ๆ	 ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ทำาให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจาย	 และเชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายอย่างมาก	 กว้างขวางและรวดเร็ว	 ประเทศไทย

จำาเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุก	ๆ	ด้าน	ให้ทันต่อสภาพ

การเปลี่ยนแปลงของโลก	เพื่อสร้างศักยภาพของประเทศไทย		

ให้สามารถดำารงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี	 และสงบสุขบน

พื้นฐานแห่งความเป็นไทย	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ	

พุทธศักราช	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545			

ไดเ้นน้การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม	มุง่พฒันาคนไทย

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เป็นคนดี	 มีความสามารถ	 และอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข	เน้นระบบจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	

(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	255)
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	 สภาพการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	ซึง่เปน็กระแส	

โลกาภิวัตน์	 เป็นปัจจัยภายนอก	 ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม

ไทยอย่างมาก	 ในขณะเดียวกันมีปัจจัยภายในประเทศ	 ซึ่ง

ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		

พุทธศักราช	 2540	 กำาหนดกฎหมายของชาติ	 คือพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2		

พุทธศักราช	 2545	 โดยมีเจตนารมณ์	 ต้องการให้สถานศึกษา	

จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา		5		เรื่อง	

คือการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ปฏิรูป

การสอนโดยใช้หลักการบูรณาการตามความเหมาะสม	 ปฏิรูป

การบริหาร	 โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้	

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปี	 และการประกัน

คุณภาพภายนอกและภายในทุก	ๆ 	ห้าปี	(ณรงค์	ณ	ลำาพูน	และ	

เพ็ชรี	รูปวิเชตร,	2547)			

	 โรงเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีสังคม	บรรยากาศ

และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวยใหเ้ปน็โรงเรยีนแหง่การเรยีนรู้		มี

ความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ	เทคโนโลยี	งบประมาณและ

ทรัพยากรบุคคล	 สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี	 ทั้งในด้าน

การบรหิารจดัการ	การจดัการเรยีนรู	้ทำาใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพสงู

ตามมาตรฐานกำาหนด		และไดร้บัการพฒันาอยา่งครบถว้น	ทกุ

ดา้น		ใหเ้ปน็คนด	ีคนเกง่	มคีวามสขุ	โรงเรยีนทีส่ามารถจดัการ

ศกึษาไดส้นองสอดคลอ้งความตอ้งการของชมุชน	เปน็ทีช่ื่นชม

ของชมุชน	รวมทัง้เปน็โรงเรยีนทีส่ามารถเปน็แบบอยา่งในการ

ให้ความช่วยเหลือชุมชน	 และโรงเรียนอื่นในชุมชนได้	 (อำารุง	

จันทวานิช,		2547)

	 “โรงเรยีนคณุภาพ”	เปน็เปา้หมายการพฒันาโรงเรยีน

ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ

เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นที่เป็นรูปธรรม

และท้าทายความสามารถของผู้บริหาร	 ความสำาเร็จของการ

มี	 “โรงเรียนคุณภาพ”	 จึงส่งผลให้บรรลุตามมาตรา	 43	 ของ

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	ทีบ่ญัญตัิ

ไวว้า่	“บคุคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ไมน่อ้ยกวา่สบิสองปทีีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีณุภาพ...”		

นอกจากนี้ยังจะช่วยขจัดปัญหาวิกฤติทางการศึกษาต่างๆ	 ได้		

อาทิเช่น	 คุณภาพสถานศึกษาที่แตกต่างกัน	 คุณภาพผู้เรียนที่

มีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน	 ผู้เรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ที่

จะพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 และความเลื่อมลำ้า		

ในการเข้ารับบริการทางการศึกษา	 ดังนั้น	 จึงเป็นความมุ่งมั่น

ของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะให้	 “โรงเรียนคุณภาพ”		

ดำาเนินการได้สำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	 นับเป็นมิติใหม่แห่ง

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและความเสมอภาคทางการ

ศกึษาทีเ่กดิขึน้ตัง้แตร่ากหญา้ของการจดัการศกึษาในโรงเรยีน

ให้ได้	(อำารุง	จันทวานิช,	2547)

	 โรงเรียนธาตุพนม	อำาเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม		

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	 จัดการศึกษาช่วงชั้นที่	 3	 และช่วง

ชั้นที่	 4	 โดยจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)		

พุทธศักราช	2545	 โดยกำาหนดโครงสร้างการบริหารประกอบ

ด้วย	การบริหารวิชาการ		การบริหารงบประมาณ	การบริหาร

งานบุคคลและการบริหารทั่วไป	 ให้บริการนักเรียนและชุมชน

ในเขตอำาเภอธาตุพนมและอำาเภอใกล้เคียง	 สถานศึกษาตั้ง

อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น	 เขตเทศบาลตำาบลธาตุพนม	 ชุมชน		

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรทางศาสนาให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุน	 ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา		

จากภาระหนา้ทีข่องโรงเรยีนในการใหบ้รกิารนกัเรยีนและชมุชน		

ในเขตพืน้ทีด่งักลา่ว	ประกอบกบัการเปน็โรงเรยีนนำารอ่งรบัการ

ประเมนิคณุภาพสถานศกึษา	รอบที	่3	จาก	สมศ.	และเพื่อสรา้ง

การยอมรบัเชงิคณุภาพในภาวะการแขง่ขนัการจดัการศกึษาขัน้

พืน้ฐานของโรงเรยีนทัง้ภาครฐัและเอกชนในเขตพืน้ที่ใกลเ้คยีง		

ด้วยเหตุผลและความจำาเป็นดังกล่าว	 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหาร

โรงเรียนธาตุพนม	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	 22	 จึงได้ทำางานวิจัยขึ้น	 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

โรงเรียนธาตุพนมให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ	โดยใช้กระบวนการ

วจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	(participatory	action		research)		

คอื	1)	การวางแผน	(panning)		2)	การนำาแผนปฏบิตักิารไปใช	้

(acting)		3)	การสงัเกตการณ	์(observing)	และ	4)	การสะทอ้น

ผล	(reflecting)		ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมวางแผนร่วมคิด

ร่วมทำากับคณะกรรมการสถานศึกษา		คณะครู	และผู้มีส่วนได้

เสียในการจัดการศึกษา	เพื่อหารูปแบบหรือวิธีการ	ที่จะพัฒนา

สู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ	การยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพ

ตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา		

กระทรวงศึกษาธิการ	 และเพื่อสนองนโยบายของสำานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22		ในการเขา้สูป่ระชาคม

อาเซียนและมาตรฐานสากล	ในปี	พ.ศ.	2558		

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 1.	 เพื่อศกึษาและกำาหนดจดุมุง่หมาย	องคป์ระกอบ		

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ	 เป้าหมาย	 และวิธีการในการพัฒนาสู่

ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	ของโรงเรียนธาตุพนม	สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต		22		
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	 2.	 เพื่อศึกษาวิธีการจัดการองค์การ	 การกำากับ

ตดิตามและประเมนิผลระหวา่งการดำาเนนิงานพฒันาโรงเรยีน

ธาตุพนม		สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22	สู่

ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	

	 3.	 เพื่อศึกษาผลสำาเร็จของการดำาเนินงานพัฒนา

โรงเรียนธาตุพนม	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		

เขต	22	สู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	

	 4.	 เพื่อศึกษาองค์ความรู้	 การใช้ภาวะผู้นำาและ

นวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียนธาตุพนม	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	22			

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสู่ความ

เป็นโรงเรียนคุณภาพ	 กรณีโรงเรียนธาตุพนม	 สำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	22		มกีารดำาเนนิการ	3		ระยะ	

ดังนี้	 ระยะที่ 1 ก�รศึกษ�เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดกรอบแนวคิด	 และขั้นตอนในการวิจัย		

ระยะที่ 2 ก�รพัฒน�สู่คว�มเป็นโรงเรียนคุณภ�พ เป็นผล

ดำาเนินการพัฒนาตามองค์ประกอบหลัก	6	องค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	 โดยดำาเนินการ

แบบมีส่วนร่วม	2	วงจร	ระยะที่ 3 ก�รสรุปผลรวมก�รพัฒน�

สู่คว�มเป็นโรงเรียนคุณภ�พ เป็นผลการประเมินและสรุปผล

ความเป็นโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนธาตุพนม	 สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 ก�รเตรียมบุคล�กรในก�รพัฒน�โรงเรียนสู่คว�ม

เป็นโรงเรียนคุณภ�พ จากการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาโรงเรียนธาตุพนม	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 22	 สู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	 เริ่มที่การ	

เตรยีมบคุลากร	คอื	สรา้งความตระหนกัใหท้ราบขอ้มลู	ภารกจิ

หนา้ที	่มกีารประชมุเชงิปฏบิตักิาร	การมสีว่นรว่มในการจดัการ

ศึกษาของสถานศึกษา	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีการ

ทำางานร่วมกัน	จนได้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน	โดยมีการ

มอบหมายงานแบบกระจายอำานาจ	 ได้	 6	 คณะทำางาน	 คณะ

กรรมการมหีนา้ทีก่ำากบัดแูล	ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิ

งานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ	สอดคล้องกับ

การการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

สถานศกึษาของสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา		กระทรวง

ศกึษาธกิาร	(2552)	กลา่ววา่	มกีารกระจายอำานาจตามศกัยภาพ

ความพร้อม	 โดยมีแผนการการขับเคลื่อนกระจายอำานาจแบบ

ขั้นบันไดตามศักยภาพความพร้อม	 รวมทั้งมีแผนส่งเสริมเขต

พื้นที่และสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและความพร้อม	โดยมี

เกณฑ์	การประเมินเพื่อจัดกลุ่มตามศักยภาพความพร้อม	เช่น

เดยีวกบั		Brow	(1990)	ไดก้ลา่วถงึการกระจายอำานาจเชงิการ

บริหารขององค์การว่า	การที่หน่วยบริหารระดับสูงในองค์การ

ไดก้ระจายอำานาจการบรหิารไปยงัหนว่ยบรหิารในระดบัรองลง

ไปในองคก์ารหลงัจากการมอบหมายงานแบบกระจายอำานาจให้

กับคณะกรรมการดำาเนินงานทั้ง	 6	คณะทำางานแล้ว	ผู้วิจัยได้

สร้างความตระหนกัให้ทราบข้อมูล	ภารกิจหน้าที่	มีการประชุม

กลุม่ยอ่ยของแตล่ะคณะทำางานเพื่อนำาผลจากการดำาเนนิงานมา

ร่วมกันวิเคราะห์	หาแนวทางในการปรับปรุง	แก้ไขพัฒนางาน

ให้ดีขึ้นจากการสร้างความตระหนักดังกล่าว	จึงทำาให้บุคลากร

ในโรงเรยีนเปา้หมายเกดิแรงจงูใจทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง		

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ โรงเรียนของตนก้าวไปสู่เป้า

หมายร่วมกัน		

	 กระบวนก�รที่ใช้ ในก�รพฒัน�ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิล

ของโรงเรยีนคณุภ�พ	กระบวนการทีท่ำาใหก้ารพฒันาโรงเรยีน

สู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพเกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย

ของการวิจัย	 คือ	 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	 คือ	 ผู้บริหาร	 ครูผู้สอน	

นักเรียน	 ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา		

ร่วมกันศึกษาปัญหา	 เรียนรู้ร่วมกัน	 แก้ปัญหาร่วมกัน	 ข้อมูล

ที่ได้จึงมีความชัดเจนสะท้อนความคิดเห็น	 ความต้องการที่แท้

จริง	 การดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะเด่นชัดคือการมี

ส่วนร่วม	 ที่ให้	 การยอมรับศักยภาพและความสามารถของ

กลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งเป็นก้าวแรกของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 อนันท์			

งามสะอาด	(2549)	กลา่ววา่	การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	

ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย	 และประชากรมีบทบาทเป็นผู้มีส่วน

ร่วม	 ตลอดกระบวนการวิจัย	 โดยเริ่มตั้งแต่การตัดสินใจ		

การเลอืกระบปุระเดน็ปญัหา	การสรา้งเครื่องมอืการเกบ็ขอ้มลู		

การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเสนอสิ่งที่ค้นพบ	 สอดคล้องกับ		

Smith	 (1997)	 ที่กล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการ	 แบบมีส่วนร่วม

เป็นกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพัฒนาโดยมี

การเปลีย่นแปลงอยูท่ีก่ระบวนการวจิยัซึง่ใชแ้นวทางความรว่ม

มือ	(collaborative	approach)	ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ถูกวิจัยหรือ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 (stakeholders)	 ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมใน

การวิจัยทุกขั้นตอน	เป็นทั้ง	ผู้ตัดสินใจ	ผู้ปฏิบัติ	และผู้ได้รับผล
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จากการปฏิบัตินั้น	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมสังเกต	ตรวจ

สอบสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 สะท้อนความต้องการของตน	 ตรวจ

สอบทรัพยากรที่มีอยู่	 อุปสรรคหรือปัญหาที่ปรากฏอยู่	 ตรวจ

สอบทางเลือกที่เป็นไปได้	 และการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

จิตสำานึกไปสู่ทิศทางใหม่	กล่าวได้ว่า	การวิจัยปฏิบัติการแบบมี	

ส่วนร่วม	เป็นทั้งการทำาวิจัย	การบริหาร	การพัฒนา	และการ

ทำางานเพื่อแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน		

	 องคป์ระกอบและตวับง่ชีสู้ค่ว�มเปน็โรงเรยีนคณุภ�พ

ของโรงเรียนธ�ตุพนม สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ� เขต 22 อภิปรายได้ดังนี้	 1)	องค์ประกอบที่	 1		

ครู	ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ	และจำานวน

เพียงพอ	 จากการดำาเนินงานพัฒนาองค์ประกอบที่	 1	 มีผล

การประเมินอยู่ในระดับผ่านทุกตัวบ่งชี้สู่ความเป็นโรงเรียน

คุณภาพ	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความร่วมแรงร่วมใจ	โดยอาศัย

ความสามารถและสมรรถภาพทัง้จากผูบ้รหิาร	ครแูละบคุลากร

ทางการศึกษามืออาชีพ	สอดคล้องกับ	ชัยรัตน์	หลายวัชระกูล	

(2547)	กล่าวว่า	ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีวิสัยทัศน์ที่เป็นระบบ

และชัดเจนเกี่ยวกับองค์การและจุดมุ่งหมายขององค์การ	 มี

ภาวะผูน้ำาอยา่งรเิริม่สรา้งสรรค	์สว่นครมูอือาชพีตอ้งมคีวามรู้	

ในทฤษฎีและปรัชญาของหลักสูตรและความต้องการใน

การเรียนรู้ของผู้เรียน	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ		

Macpherson	 (1996)	 พบว่า	 ครูอาชีพจะรักษามาตรฐานทั้ง

ด้านการทำางาน	 ด้านการนำาคนเข้าสู่ระบบ	 และตรวจสอบ

กันเองในระดับที่ไว้ ใจได้	 ซึ่งการตรวจสอบ	 (accountability)	

จะคู่กับความเป็นประชาธิปไตย	 ความเป็นอิสระในการทำางาน		

ซึ่งเป็นลักษณะสำาคัญอย่างหนึ่งในการทำางานของครูอาชีพ		

2)	 องค์ประกอบที่	 2	 การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียน

สำาคัญที่สุด	 จากการดำาเนินงานพัฒนาองค์ประกอบที่	 2	 ซึ่งมี

ผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านทุกตัวบ่งชี้สู่ความเป็นโรงเรียน

คุณภาพ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการโรงเรียนกำาหนด	 จุดมุ่ง

หมาย	 กิจกรรม	 	 วิชาการเรียนรู้	 และวิธีการประเมินผลการ

เรียนรู้	 ให้ผู้เรียนคิดเองและปฏิบัติจริง	 ครูจัดการเรียนรู้ ให้	

ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ	และใหผู้ป้กครองและชมุชน

มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้	 จนทำาให้การพัฒนาการจัดการ

เรียน	การสอนของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคล้องกับ	 Driscoll	 (1994)	 กล่าวว่า	 การเรียนรู้ที่เน้น	

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ผู้เรียนไม่ได้เป็นเพียงคอยรับการถ่ายทอด

ความรูเ้ทา่นัน้	แตจ่ะตอ้งเขา้ไปมสีว่นรว่ม	ในกจิกรรมการเรยีน

รู้ด้วยความกระตือรือร้นและร่วมกำาหนดสิ่งที่ต้องการเรียน	

รวมทั้งวิธีการที่จะทำาให้การเรียนนั้นสัมฤทธิ์ผล	 สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	 ทิศนา	 แขมมณี	 (2550)	 พบว่า	 การจัด

สภาพการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วม

อย่างตื่นตัว	 (active	 participation)	 ทั้งทางด้านร่างกาย	 สติ

ปญัญา	อารมณ	์และสงัคม	ในกจิกรรมหรอืกระบวนการเรยีนรู	้	

โดยมบีทบาทดงักลา่วมากกวา่ผูส้อน	3)	องคป์ระกอบที่	3	การ

ประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเป็นส่วนของระบบ

บริหารโรงเรียน	จากการดำาเนินงานพัฒนาองค์ประกอบที่	 	3		

ซึ่งมีผลการประเมิน	 อยู่ในระดับผ่านทุกตัวบ่งชี้สู่ความเป็น

โรงเรียนคุณภาพ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารจัดการ

โรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก	 จนผ่าน	

การประเมินการประคุณภาพภายนอกรอบสาม	สอดคล้องกับ		

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	หมวด	6	มาตรา	

47	 กำาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	 ซึ่งประกอบด้วย

ระบบประกนัคณุภาพภายในและระบบประกนัคณุภาพภายนอก		

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	สุวิมล	ว่องวาณิช	(2546)	พบว่า	

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกระบวนการที่บุคคล

ในองค์กรเป็นผู้ดำาเนินการด้วยตนเอง	 หรือตรวจสอบเพื่อ

พัฒนาตนเอง	 เพื่อให้รู้จุดบกพร่อง	 เพื่อแก้ไขปรับปรุงและ

เสริมจุดแข็งให้แข็งขึ้น	 ขณะที่การประกันคุณภาพภายนอก

เป็นการตรวจสอบ	 จากกลุ่มบุคคลจากภายนอก	 โดยมีจุดมุ่ง

หมายในการรับรองหน่วยงานและให้ข้อมูลที่นำาไปสู่การพัฒนา

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	4)	องค์ประกอบที่	4	หลักสูตรเหมาะสมกับ	

ผูเ้รยีนและทอ้งถิน่	จากการดำาเนนิงานพฒันาองคป์ระกอบที	่	4		

ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านทุกตัวบ่งชี้สู่ความเป็น

โรงเรยีนคณุภาพ	ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้รหิารเหน็วา่หลกัสตูร

สถานศกึษามคีวามเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของทอ้งถิน่		

และยังเห็นว่าครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการ

เรยีนรู	้จดักระบวนการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั		

ผู้เรียน	มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์	ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน	สอดคล้องกับ	กรมวิชาการ	

กระทรวงศึกษาธิการ	(2544)	กล่าวว่า	สถานศึกษาจะต้องจัด

ทำาหลักสูตรของตนเองเพื่อเป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ ให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำาหนด	 และเพื่อ

สนองความต้องการของชุมชน	 ตลอดจนเพื่อสนองความถนัด	

ความสนใจและความสามารถของผูเ้รยีนใหเ้กดิการพฒันาเตม็

ตามศักยภาพ	5)	องค์ประกอบที่	5	สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกของโรงเรยีนด	ีมสีภาพสงัคม	บรรยากาศ	สิง่แวดลอ้ม

เอือ้อำานวยตอ่การจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพ	จากการดำาเนนิงาน

พัฒนาองค์ประกอบที่	 5	 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน
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ทุกตัวบ่งชี้สู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ

โรงเรียนดี	มีสภาพสังคม	บรรยากาศ	สิ่งแวดล้อมเอื้ออำานวย

ต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับ	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 (2546)	 การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่ง

แวดล้อม	 มีความสำาคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก	 อาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่สนับสนุน	 ส่งเสริมงานด้าน

วชิาการ	ชว่ยในการดำาเนนิงานดา้นตา่ง	ๆ 	ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

อย่างรวดเร็ว	 ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู	้	

สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหก้บับคุลากร	เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน	 เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางการ

ศึกษา	เพื่อนักเรียนและชุมชน	เสริมสร้างความเจริญงอกงาม

ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 และสังคม	 สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ	 สายสมร	 ภูเจริญ	 (2538)	 พบว่า	 โรงเรียนควร

สร้างบรรยากาศและ	 สิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน	 ให้ทุกคนใน

โรงเรียนมีความรู้สึกอบอุ่น	 เมื่อมาอยู่ร่วมกัน	 คือ	 การสร้าง

ความรักความผูกพัน	 ความเอื้ออาทรต่อกันเพื่อให้การทำางาน

ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	6)	องค์ประกอบ

ที่	 6	 โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน

และโรงเรียนอื่น	จากการดำาเนินงานพัฒนาองค์ประกอบที่		6	

ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านทุกตัวบ่งชี้สู่ความเป็น

โรงเรียนคุณภาพ		ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำาเนินการบริหาร

จดัการของโรงเรยีนทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่แีละสรา้งความสมัพนัธ	์	

ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นตลอดมา	 จึงทำาให้

การดำาเนนิงานประสบผลสำาเรจ็	สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ		

ลิขิต	การะภักดี	(2546)	พบว่า	การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรยีนกบัชมุชนเปน็กระบวนการและวธิกีารตา่ง	ๆ 	ทีผู่บ้รหิาร

และครูในโรงเรียนใช้ติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดี

ต่อผู้ปกครอง	 นักเรียน	 ประชาชนและชุมชน	 เพื่อให้เกิดการ

ตอบสนอง	 ในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ยังผลให้เกิดการพัฒนา

ทั้งโรงเรียนและชุมชน	สอดคล้องกับ	พิเชษฐ์	คงสตรี		(2544)		

ได้ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนไว้

วา่เปน็ความสมัพนัธข์องสองสถาบนั	คอื	โรงเรยีนกบัชมุชนทีม่ี

ความเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อมโยงกันในหลาย	ๆ	ด้าน	ทั้งในฐานะ

เป็นผู้ ให้และในฐานะเป็นผู้รับ	 โดยมีการติดต่อสื่อสาร	 สร้าง

ความเข้าใจที่ดีต่อกัน	 ส่งผลให้ทั้งโรงเรียนและชุมชนมีความ

เจริญก้าวหน้าไปพร้อม	ๆ	กัน

 นวตักรรมทีเ่กดิจ�กก�รวจิยั	จากการวจิยัปฏบิตักิาร

แบบมสีว่นรว่มเพื่อพฒันาโรงเรยีนธาตพุนมสูค่วามเปน็โรงเรยีน

คุณภาพ	ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง	คือ	รูปแบบธาตุพนมร่วมใจ	

(T.P.	 model)	 และคู่มือการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ	 ซึ่ง

นวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากการทำางานด้วยหลักการมีส่วนร่วม

และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 เปิดโอกาสให้

กลุม่เปา้หมายมสีว่นรว่มในการคดิ	ประเมนิผลวเิคราะห	์	แสดง

ความคดิเหน็	อภปิรายซกัถามในประเดน็ทีท่กุคนไดร้ะดมปญัหา

และแนวทางแก้ไข	 จนเกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งาน

จรงิในบรบิทของสถานศกึษา	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของลดัดา	

ผลวัฒนะ	 (2547)	 ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ระดับ

มธัยมศกึษา	พบวา่ระบบบรหิารแบบใหก้ลุม่มสีว่นรว่มเปน็ระบบ

บริหาร	 ที่มีประสิทธิภาพที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

สูงกว่าเกณฑ์ประเมิน	 สอดคล้องกับทัศนะของ	 Smith	 and		

Tomlinson	(1994)	ได้แก่	การมีภาวะผู้นำาและการบริหารการ

มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจของครทูีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร	วธิกีาร		

การจัดองค์การ	 การใช้ทรัพยากร	 และนโยบายของโรงเรียน		

ตลอดจนการมีบรรยากาศของการยอมรับซึ่งกันและกันย่อม

ทำาให้องค์กรมีประสิทธิภาพ		

ข้อเสนอแนะ

	 1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

	 	 1.1	 การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มเพื่อพฒันา

สู่โรงเรียนคุณภาพในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่	 ควรเริ่มจากการ

สร้างความตระหนักในการพัฒนาให้กับผู้ร่วมวิจัยให้เห็นความ

สำาคัญของการพัฒนาตนเอง	 ให้พร้อมต่อองค์การอย่างมี

ทิศทาง	มีเป้าหมาย	และมีแนวปฏิบัติที่เกิดจากการพัฒนาและ

จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง	บทบาทของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยใน

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 โดยผู้วิจัยอยู่ในฐานะเป็น	

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น	 ผู้วิจัยควรยึดมั่นในหลักของ

การมีส่วนร่วม	ที่คำานึงถึงความเท่าเทียม	ความเสมอภาค	และ

การใหก้ารยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนั	และควรยดึถอืหลกัการ

นี้แม้ในสภาพของการบริหารที่มิใช่เป็นการวิจัย

	 	 1.2	 ในการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ	 ซึ่งผู้ร่วม

วิจัยเป็นบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถและมีความเข้าใจใน

หลักการบริหารจัดการและเทคนิคเชิงวิชาการเป็นพื้นฐาน	 จึง

ควรมีการกระตุ้นให้	 มีการนำาเอาหลักการ	 ทฤษฎี	 และแนว

ปฏิบัติ	ที่เป็นองค์ความรู้ที่ซ่อนเร้น	(tacit	knowledge)	อยู่ใน

ตัวบุคคลแต่ละคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่	 ให้มี

การคิดอย่างเป็นระบบ	 อย่างเป็นผู้รอบรู้	 อย่างเป็นองค์รวม		

อย่างเป็นทีมงาน	และอย่างริเริ่มสร้างสรรค์	โดยเฉพาะในขั้น

ตอนการวางแผนปฏิบัติการ
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 2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการจัด

องค์การ	 	 หรือเทคนิคการจัดการชุมชน	 เพื่อให้เห็นแนวทาง

การดำาเนนิงานทีช่ดัเจนในขัน้ปฏบิตัขิองนกัวจิยัปฏบิตักิารแบบ

มีส่วนร่วม

	 	 2.2	 เนื่องจากการดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็น

กรณีศึกษา	 ควรให้มีการนำาหลักการและแนวคิดการพัฒนาสู่

โรงเรียนคุณภาพจากการวิจยันี	้ไปขยายโดยดำาเนนิการเต็มรูป

แบบ	เพื่อให้ไดผ้ลการวจิยัไปใชก้บัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพ

รวมได้

	 	 2.3	 การพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพที่พัฒนาขึ้น		

สามารถประยกุต์ใชก้บัโรงเรียนอื่น	ๆ 	ได้	แตเ่นื่องจากงานวจิยั

ครัง้นีเ้ปน็กรณศีกึษากบัโรงเรยีนมธัยมขนาดใหญ	่	จงึควรมกีาร

วิจัยกับโรงเรียนทุกขนาด

เอกส�รอ้�งอิง

กรมวิชาการ.	(2545).	ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์คุรุสภา.

ชยัรตัน	์หลายวชัระกลุ.	(2547).	ก�รพฒัน�หลกัสตูรอบรมเสรมิสร�้งภ�วะผูน้ำ�ท�งก�รเรยีนก�รสอนสำ�หรบัผูบ้รหิ�รโรงเรยีน

มธัยมศกึษ�. วทิยานพินธป์รญิญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาบรหิารการศกึษา	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น.

ณรงค์	ณ	ลำาพูน	และ	เพ็ชรี	รูปวิเชตร.	(2547). ก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พโดยรวม. เชียงใหม่:	สำานักพิมพ์เสมาธรรม.

ทิศนา	 แขมมณี.	 (2550).	 กิจกรรมก�รปลูกฝังค่�นิยมเศรษฐกิจพอเพียงสำ�หรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษ�.		

กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

พเิชษฐ		คงสตรี.	(2544).	ก�รปฏบิตังิ�นปญัห�และคว�มตอ้งในก�รดำ�เนนิง�นด้�นคว�มสัมพันธร์ะหว่�งโรงเรยีนกบัชมุชน

ของผูบ้รหิ�รโรงเรยีนมธัยมศกึษ� โรงเรยีนมธัยมศกึษ� จงัหวดัชยัภมู.ิ วทิยานพินธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	

สาขาวิชาบริหารการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ลัดดา	 ผลวัฒนะ.	 (2547).	 ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภ�พของสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นระดับ

มัธยมศึกษ�.	 ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑิต	 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.		

ลิขิต	การะภักดี.	(2546).	ก�รปฏิบัติง�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น

ก�รประถมศึกษ�จังหวัดฉะเชิงเทร�.	วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	บัณฑิต

วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยบูรพา.	

สายสมร	ภูเจริญ.	(2538).	ก�รสร้�งบรรย�ก�ศก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษ�.	กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์.

สุวิมล	ว่องวานิช.	(2546).	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้แนวใหม่.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อนนัท	์	งามสะอาด.		(2549).	ก�รจดัก�รศกึษ�อ�ชวีศกึษ�ระบบทวภิ�คดีว้ยหลกัก�รมสีว่นรว่ม: กรณวีทิย�ลยัเทคนคิเดชอดุม.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อำารุง	จันทวานิช.	(2547).	แนวท�งก�รบริห�รและก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�สู่โรงเรียนคุณภ�พ.	กรุงเทพฯ:	พริกหวานกราฟฟิค.

Brown,	D.	J.	(1990).	Decentralization and school based management.	New	York:	Famer	Pr.

Driscoll,	M.P.	(1994).	Psychology of learning for instruction.	Needham	Height	MA:	Allyn	&	Bacon.

Macherson,	R.J.S.	(1996).	‘Mac’, educative accountability: Theory, practice, policy and research in educational 

administration.	Oxford:	Pergamon.

Smith,	D.	and	Tomlinson,	S.	(1994).	The school effect - A study of multi-racial comprehensive.	In	Wood,.d.,	&		

Orlik,	S.	School	review	and	inspection.	London:	Biddles	&	Guildford	and	King’s	Lynn.



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
91

การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Research and Development of Leadership for Department 

Heads of Music Program at Rajabhat University

สายันต์ บุญใบ (Sayan Boonbai)*

ดร.ไชยา ภาวะบุตร (Dr.Chaiya Pawabutra)**

ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข (Dr.Piyapun Santaveesuk)***

ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ (Dr.Sawat Pothivat)****

* ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*** รองศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อ	1)	ศกึษาองคป์ระกอบ	

ของภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 2)	 สร้างและพัฒนา

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีประสิทธิภาพ	 และ	 3)	 ติดตามและ

ประเมินผลการสร้างและพัฒนาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา

ของประธานสาขาวชิาดนตรีในมหาวทิยาลยัราชภฏั	ดำาเนนิการ

วิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา	โดยแบ่งออกเป็น	8	ระยะ	

ไดแ้ก	่ระยะที	่1	ศกึษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ำาของประธาน

สาขาวชิาดนตร	ีม	ี4	ขัน้ตอน	คอื		1)	ศกึษาเอกสารและงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง	2)	กำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	3)	เก็บรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐาน	โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย	จำานวน	16	คน		

สอบถามกลุม่ตวัอยา่ง	จำานวน	92	คน	และศกึษาวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็

เลิศ	(Best	Practice)	จำานวน	2	แห่ง	และ	4)	ประมวลความ

คิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	21	คน	ระยะที่	2	สร้างและ

พัฒนาตัวแบบ	ระยะที่	3	ตรวจสอบและประเมินความเหมาะ

สมโดยผู้ปฏิบัติการ	 จำานวน	 31	คน	 ระยะที่	 4	 ปรับปรุงและ

พัฒนาตัวแบบ	ระยะที่	5	ตรวจสอบและประเมินความเหมาะ

สมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	In-

terview)	จำานวน	9	คน	ระยะที่	6	ปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบ	

ระยะที่	7	ทดลองและประเมินตัวแบบ	โดยทดลองตัวแบบกับ

ประธานสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 จำานวน	 4	 แห่ง	

และประเมินตัวแบบโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย	 จำานวน	

20	 คน	 และระยะที่	 8	 ปรับปรุงและนำาเสนอตัวแบบ	ผลการ

วิจัย	พบว่า	1)	องค์ประกอบของภาวะผู้นำาของประธานสาขา

วชิาดนตรีในมหาวทิยาลยัราชภฏัทีม่คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ี่

สำาคัญประกอบด้วย	ความฉลาดทางสติปัญญา	ประกอบด้วย

ความสามารถในดา้นภาษา	คณติศาสตร์	การคดิ	ความจำา	การ

ใช้เหตุผล	ดนตรี	การเคลื่อนไหว	มิติสัมพันธ์	สังคม	และการ

รบัรูเ้กีย่วกบัตนเอง	และความฉลาดทางอารมณ	์ประกอบดว้ย

ดา้นการตระหนกัในตนเอง	การตระหนกัทางสงัคม	การบรหิาร

อารมณ์	 ความยืดหยุ่นและการแก้ปัญหา	 และการมองโลกใน

แง่ดี	 2)	 ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชา

ดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ประกอบด้วย	 วิสัยทัศน	์ จุดมุ่ง

หมาย		และเนือ้หา	โดยเนือ้หามจีำานวนทัง้หมด	2	ตอน	ตอนที	่1		

การพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรี	 ด้านความ

ฉลาดทางสติปัญญา	 ประกอบด้วยเนื้อหา	 สมองทำางาน

อย่างไร	 กรอบแนวคิดที่เหมาะสม	 อุปนิสัยที่เป็นประโยชน์		

แนวทางพฒันาความคดิ	พฒันาความจำาใหด้ขีึน้	รบัมอืกบัความ

เปลี่ยนแปลง	 สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล	 เจรจาต่อรองอย่าง

มีประสิทธิผล	 และสร้างความสมดุลให้ชีวิต	 นอกจากนั้นยังมี

แบบประเมิน	 คำาแนะนำา	 และแบบฝึกหัด	 ส่วนตอนที่	 2	 การ

พัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรี	ด้านความฉลาด

ทางอารมณ์	 ประกอบด้วยเนื้อหา	 ประเมินความฉลาดทาง

อารมณ	์เตรยีมตวัพฒันาความฉลาดทางอารมณ	์	การตระหนกั

ในตนเอง	 การตระหนักทางสังคม	 การบริหารอารมณ์	 ความ

ยืดหยุ่นและการแก้ปัญหา	 และการมองโลกในแง่ดี	 นอกจาก

นั้นยังมีแบบประเมิน	 ตัวอย่าง	 กิจกรรม	 และแบบฝึกหัด		

3)	การตดิตามและประเมนิผลการสรา้งและพฒันาตวัแบบการ
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ราชภัฏ	พบว่า	ประธานสาขาวิชาดนตรีมีภาวะผู้นำาสูงขึ้น	โดย

มคีวามตัง้ใจและความสามารถในการเปน็ผูน้ำา	ปกครอง	ปฏบิตัิ

กิจกรรมต่างๆ	 อย่างมีจุดมุ่งหมาย	 แก้ปัญหาต่างๆ	 บริหาร

อารมณ์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	รวมถึงการกำาหนด

ทศิทาง	วสิยัทศัน์	วธิกีารทำางาน	ใหเ้พื่อนรว่มงานปฏบิตังิานได้

อยา่งราบรื่น	เตม็ประสทิธภิาพ	โดยประธานสาขาวชิาดนตรไีด้

ใช้ภาวะผู้นำาเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิด

ชอบให้สำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย	 นำาสาขาวิชาดนตรีให้ก้าวหน้า		

เชื่อมโยงสาขาวิชาด้วยระบบข้อมูลข่าวสารเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำา,	ประธานสาขาวิชาดนตรี

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	inves-

tigate	the	components	of	desirable	qualities	of	leadership	

for	department	heads	of	the	music	program	at	Rajabhat	

University,	 2)	 to	 construct	 and	 develop	 a	 model	 of		

effective	leadership	for	department	heads	of	the	music	

program	at	Rajabaht	University,	and	3)	to	follow-up	and	

evaluate	the	proposed	model	of	leadership	development	

for	department	heads	of	the	music	program	at	Rajabaht	

University.	This	research	employed	Research	Development		

(R&D)	 consisting	 of	 eight	 phases	 :	 Phrase	 I	 was	

Investigation	leadership	components	involved	four	stages	

:	 1)	 Documentary	 inquiry,	 2)	 Conceptual	 framework	

design,	 3)	 Basic	 data	 collection	 from	 a	 target	 group	

obtaining	 through	 interviews	of	16	persons,	question-

naires	 with	 92	 samples,	 and	 two	 best	 practices,	 and	

4)	Basic	data	assessment	by	21	Expert	reviewers.	Phase	II	

was	Construction	and	model	development.	Phase	III	was	

Inspection	and	assessment	appropriation	by	31	practitioners.	

Phrase	 IV	 was	 Revision	 and	 Model	 Development.	

Phase	V	was	Inspection	and	assessment	appropriation	

through	 in-depth	 interviews	 by	 nine	 experts.	 Phase		

VI-Revision	and	Model	Development.	Phase	VII	was	Model		

implementation	and	assessment.	The	samples	included	

the	department	heads	from	4	Rajabhat	Universities.	The	

proposed	 model	 assessment	 was	 through	 interviews	

with	20	persons	 from	a	 target	group.	Phase	VIII	was	

Refinement	 and	 completion	 model.	 	 The	 findings	 of	

this	research	were	as	follows	 :	1.)	The	components	of		

desirable	qualities	of	 leadership	 for	department	heads	

of	 the	 music	 program	 at	 Rajabhat	 University	 were		

comprised	 of	 Intellectual	 Intelligence	 :	 language		

intelligence,	 mathematical	 intelligence,	 thinking,		

remembrance,	 reasoning,	 music,	 motor	 intelligence,	

relational	 dimension,	 society	 and	 self-perception,	

and	 Emotional	 Intelligence	 :	 self	 awareness,	 social		

awareness,	emotional	management,	flexible	and	problem	

solving	and	positive	thinking.	2)	Construction	and	model		

development	of	 effective	 leadership	 involved	2	 stages	

:	 Stage	 I	 was	 Intellectual	 Intelligence.	 The	 contents	

were:	how	your	brain	works,	an	appropriate	conceptual		

framework,	 exploitable	 habit,	 guidelines	 for	 thinking		

development,	 remembrance	 improvement,	 change	

readiness,	effective	communication,	efficient	negotiation,		

and	 life	 balance	 establishment.	 The	 contents	 also	

included	 assessment	 form,	 guidelines	 and	 exercises.	

Stage	II	was	Emotional	Intelligence.	The	contents	were:		

emotional	intelligence	assessment,	preparation	for	emotional		

intelligence	 development,	 self-awareness,	 social		

awareness,	emotional	management,	flexible	and	problem	

solving,	and	positive	thinking.	The	contents	also	included	

assessment	form,	examples,	activities	and	exercises.		3)	

Data	from	follow-up	and	evaluation	revealed	that	the	

department	heads	of	the	music	program	reported	their	

leadership	 at	 a	 higher	 level.	 They	 also	 reported	 their	

willingness	 or	 leadership	 capability	 and	 governance.	

In	addition,	 they	created	direction	setting,	vision,	and	

work	procedures	to	empower	colleagues	or	others.	The	

department	heads	of	the	music	program	employed	their	

leadership	as	a	guideline	to	perform	their	responsibilities	

to	reach	the	goals	which	led	the	music	program	to	blend	

with	a	so	called	knowledge-based	society.

Key words: leadership,	 Department	 Heads	 of	Music	

Program
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คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 สงัคมในปจัจบุนัเปน็สงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็ว	อยู่ภายใต้การเชื่อมโยงด้วยระบบข้อมูลข่าวสารเรียก

ว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก

ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์	 องค์การเป็นระบบย่อยในสังคมที่ควร

จัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างฐานแห่งความรู้ ในการพัฒนา

ประเทศ	 และมีภาระหน้าที่ในกระบวนการบริหารจัดการ	 ซึ่ง

รวมถงึการสรา้งการเรยีนรู้ ในองคก์ารดว้ยภาวะผูน้ำา	องคก์าร

จึงมีความจำาเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพในการเป็น

ผู้นำาเพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์การสามารถทำางานร่วมกัน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	อยา่งไรกต็ามภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารที่

มแีตค่วามฉลาดทางสตปิญัญาเพยีงอยา่งเดยีวยอ่มไมส่ามารถ

บริหารงานให้ประสบความสำาเร็จได้	 หากขาดซึ่งความฉลาด

ทางอารมณ์ที่ถือว่าเป็นความสามารถในการจัดการอารมณ์

ของตนเองเพื่อให้เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นในองค์การได้อย่าง

ถูกต้อง	 (ปรัชญา	 ชุ่มนาเสียว,	 2549)	 ซึ่งความฉลาดทางสติ

ปัญญามีความสำาคัญยิ่งต่อชีวิตมนุษย์	 เพราะเป็นการแสดง

ถึงความเจริญของมนุษย์	 และยังเป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนิน

ชีวิตในสังคมปัจจุบัน	 เพราะความฉลาดทางสติปัญญาเป็น

ความสามารถที่เฉียบแหลม	 เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะนำาไป

สู่ประสบความสำาเร็จ	 ทำาให้รู้เท่าทัน	 ช่วยให้คิดคล่องมองหา

วิธีการแก้ปัญหาได้มากวิธี	 (กรมวิชาการ,	 2546)	 เพียงความ

ฉลาดอย่างเดียว	 ทำาให้บุคคลเอาชนะอุปสรรคและเอาชนะผู้

อื่นได้	 แต่ไม่อาจสนองความสมบูรณ์ของชีวิต	 ยิ่งไม่สามารถ

เอาชนะตนเองได้	เรามีคำาว่า	“พอเพียง”	ซึ่งหมายถึงความพอ

เหมาะพอควรในด้านต่างๆ	 ไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งมีมากแต่อีกด้าน

หนึ่งกับบกพร่องหรือมีน้อยเกินไป	 คำาว่าความฉลาดที่ ไม่พอ

เพียงจึงหมายถึงความฉลาดที่ไม่สมดุล	ไม่อาจตอบสนองด้าน

ตา่งๆ	ของมนษุยอ์นัจะเปน็การพฒันาตนเองเพื่อไปสูเ่ปา้หมาย

สูงสุด		ดังนั้นความฉลาดทางสติปัญญาอย่างเดียวไม่เพียงพอ		

จึงต้องมีความฉลาดทางอารมณ์เข้ามาช่วยเติมความสุขของ

บุคคลและสังคม	 ผู้ที่ประสบผลสำาเร็จได้มักต้องมีความฉลาด

ทางอารมณ	์โดยเฉพาะการแก้ไขความคบัขอ้งใจของตนเองได้			

ในการบริหารงานก็เช่นกัน	มีที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้หนึ่งกล่าวว่า	

“Stress	Makes	People	Stupid”	เป็นแนวคิดที่ว่า	กำาลังสมอง

เพียงอย่างเดียวไม่อาจจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภายนอกทีเ่ตม็ไปดว้ยความผนัผวน	ความตงึเครยีดได้	คนทีส่ติ

ปญัญาเฉลยีวฉลาดอาจกลายเปน็คนโง	่ถา้เขาขาดวธิกีารแก้ไข

ความขัดแย้ง	ความเครียดในจิตใจ	(เทอดศักดิ์	เดชคง,	2547)	

ความฉลาดทางอารมณส์ามารถพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้ำาของ

ผู้บริหารในองค์การ	 ก่อให้เกิดความสำาเร็จในการบริหารงาน	

ให้สามารถเผชิญกับความคับข้องใจและแก้ปัญหาต่างๆ	 ได้	

มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง	 และสามารถอยู่ร่วมกับ

บุคคลอื่นๆ	 ได้อย่างมีความสุข	 (คมเพชร	 ฉัตรศุภกุล,	 2548;	

อรยิะ	สพุรรณเภษชั,	2548)	ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารทีป่ราศจาก

ความฉลาดทางอารมณ์หรือมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระ

ดับตำ่า	 ไม่สามารถที่จะนำาพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้		

งานในองค์การไม่สามารถที่จะลุล่วงไปได้เลยหากปราศจาก

ความร่วมมือร่วมใจในการทำางานและการสนับสนุนจากทุก

คนในองค์การ	 ดังนั้นภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบทั้งความฉลาดทางสติ

ปญัญาและความฉลาดทางอารมณ	์(ชยัเสฏฐ	์	พรหมศร,ี	2550)	

ผู้บริหารที่จะประสบความสำาเร็จในการบริหารองค์การ	 คือผู้

บรหิารทีม่ภีาวะผูน้ำา	ทีป่ระกอบดว้ยบทบาทของความฉลาดทาง

สตปิญัญาและความฉลาดทางอารมณ	์ความฉลาดทางอารมณ์

มีความสำาคัญยิง่ในการสง่เสริมความสำาเร็จในทุกกจิกรรมของ

ชีวิต	 เพิ่มคุณค่าในความเป็นมนุษย์ให้เปี่ยมไปด้วยความสุข		

ความเข้าใจต่อตนเอง		และระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	ความ

ฉลาดทางอารมณ์ช่วยเพิ่มพูนการพัฒนาตนเอง	ประสิทธิภาพ

การทำางาน	ลดความเครยีด	รกัและเขา้ใจเพื่อนรว่มงานและคน

ใกล้ชิด	สร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ	และช่วยในการเตรียม	

ภาวะผู้นำาที่ดีในอนาคต	ที่ครองได้ทั้งงานและทั้งคน	ชนิดที่ว่า	

“งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข”	(วีระวัฒน์		ปันนิตามัย,	2549)

	 จากแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 ฉบับที่	 2	

(พุทธศักราช	 2551	ถึง	 2565)	 ที่ภาครัฐได้กล่าวถึงการศึกษา

ดนตรี		โดยกรอบแผนอุดมศึกษาฉบับนี้ ได้ให้ภาพของอนาคต	

(Scenario	 Planning)	 ที่จะมีผลกระทบต่อโลก	ประเทศ	การ

อุดมศึกษาไทย	 และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ด้านการศึกษาดนตรีในอนาคต	 ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวไปสู่

แนวทางใหม่ๆ	 ในเรื่องของการศึกษา	 ได้แก่	 การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ในเรื่องของปรัชญา	รูปแบบ	โครงสร้าง	เปลี่ยน

แนวทางการดำาเนินงานภายใต้สังคมยุคใหม่ที่รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ

และระบบอุดมศึกษาของไทย	(นันธิดา	จันทรางศุ,	2552)	จาก

แผนดงักลา่ว	ประธานสาขาวชิาดนตรตีอ้งมภีาวะผูน้ำาเพื่อสรา้ง

สิ่งใหม่	 วิธีการใหม่	 มีบทบาทในแวดวงวิชาการ	 หาหนทางใน

การพัฒนาศักยภาพให้เต็มศักยภาพ	 ซึ่งในการตัดสินใจนั้นจะ

ต้องอาศัยการพัฒนาและการเรียนรู้เป็นเหตุผลสำาคัญที่อยู่บน

พื้นฐานของความเชื่อถือและศรัทธา	 ที่สำาคัญที่สุดคือประธาน

สาขาวิชาดนตรีจะต้องทำาสิ่งที่ควรจะทำา	 ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจ	
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ผู้บริหารระดับสูงหรือคนอื่นๆ	 หรืออาจจะไม่ถูกระเบียบเสมอ

ไป	แนน่อนทีส่ดุ	ประธานสาขาวชิาดนตรเีปน็ผูท้ำางานหนกั	และ

ตอ้งตอ่สู้ ในหลายๆ	เรื่อง	โดยมเีปา้หมายหลกัเพื่อพฒันาวงการ

ดนตรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	(สุกรี	เจริญสุข,	2547)	แสดงถึง

ความจำาเป็นที่ต้องมีประธานสาขาวิชาดนตรีที่มีความสามารถ

และมภีาวะผูน้ำา	ซึง่หากมองผวิเผนิ	องคก์ารสว่นใหญต่า่งมผีูน้ำา

สงูสดุเพยีงคนเดยีว	การตดัสนิใจและอำานาจมาจากบคุคลเหลา่

นั้นหรือไม่ก็มาจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเพียงไม่กี่คน	การเป็น

ผู้นำาและการบริหารลักษณะดังกล่าวคือการนำาคนอื่นจากด้าน

บนขององค์การ	 แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำากิจกรรมทั้ง

หลายในองคก์ารเกดิจากการบรหิารงานของผูบ้รหิารทกุระดบั		

ประธานสาขาวชิาดนตรเีปน็บคุคลทีม่ตีำาแหนง่ในระดบัลา่งของ

องค์การ	 ซึ่งต้องเผชิญความท้าทายเรื่องการรับหน้าที่หลาย

อย่างทุกวัน	 คนประเภทนี้จำาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ		

และต้องทำางานซึ่งอยู่เหนือขอบเขตงานที่ตนทำาเป็นประจำา		

นอกจากนี้ยังถูกบีบให้รับมือกับการสับเปลี่ยนลำาดับความ

สำาคัญของงาน	 บ่อยครั้งต้องทำาในช่วงเวลาและทรัพยากรที่

จำากัด	 ซึ่งในภาวะนี้เรียกว่าโรคของผู้ที่ทำางานได้สารพัดอย่าง	

(Maxwell,	2006)	และจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ปีการศึกษา	

2551	 	 องค์ประกอบที่	 7	 การบริหารและการจัดการ	 ตัวบ่ง

ชี้ที่	 7.2	 ภาวะผู้นำาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน	 เรื่องที่

ควรพิจารณา	ได้แก่	กระบวนการสรรหาผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำา	

ผู้บริหารได้ดำาเนินการบริหารโดยใช้ศักยภาพภาวะผู้นำาที่มีอยู่		

กระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ	

ผู้บริหาร	 และกระบวนการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารตาม

ผลการประเมิน	 มีตัวอย่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำา	

ทีส่ำาคญัคอืมกีารฝกึอบรมภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร	มกีารตดิตาม

ประเมินผลของการเพิ่มศักยภาพของผู้นำา	และมีการปรับปรุง

และพัฒนาตนเองของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	 (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร,	 2551)	 เป็นการแสดงถึงการให้ความสำาคัญ

ของการพฒันาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารทกุระดบัในมหาวทิยาลยั

ราชภัฏ

	 การพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารในองค์การนับว่า

มีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 ทั้งนี้เพราะผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคล

สำาคัญที่จะนำาพาองค์การให้บรรลุจุดมุ่งหมาย	 แต่อย่างไร

กต็ามผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ำาแตเ่พยีงความฉลาดทางสตปิญัญา

อย่างเดียวย่อมไม่สามารถบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จ

ได้	 	 หากผู้บริหารนั้นขาดภาวะผู้นำาทางด้านความฉลาดทาง

อารมณ	์	ดงันัน้ลกัษณะพฤตกิรรมของผูน้ำาจะตอ้งมคีวามฉลาด

ทางสติปัญญาที่เฉียบแหลม	รู้เท่าทัน	คิดคล่องมองหาวิธีการ

แก้ปัญหาได้หลากหลาย	 สู่การดำาเนินงานและดำาเนินชีวิตที่มี

ประสทิธภิาพ	ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ของการแสดงออกในสิง่ทีด่งีาม	

เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์	ฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ	

ได้	และต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น	โดยการเข้าใจและ

ยอมรับธรรมชาติของอารมณ์ตนเอง	 รับฟัง	 ทำาความเข้าใจ

และให้เกียรติผู้อื่น	 และสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ดี	 ด้วย

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ	 การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำาของ

ประธานสาขาวชิาดนตรีในมหาวทิยาลยัราชภฏั	เพื่อทีจ่ะมสีว่น

ช่วยในการพัฒนาภาวะผู้นำาในองค์การให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำาของ

ประธานสาขาวชิาดนตรีในมหาวทิยาลยัราชภฏัทีม่ีคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงค์

	 2.	 เพื่อสร้างและพัฒนาตัวแบบการพัฒนาภาวะ

ผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี

ประสิทธิภาพ

	 3.	 เพื่อตดิตามและประเมนิผลการสรา้งและพฒันา

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 ได้ดำาเนินการวิจัยในลักษณะการ

วิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาตัวแบบการ

พัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	 ที่มีองค์ประกอบหลักคือ	 ความฉลาดทางสติปัญญา

และความฉลาดทางอารมณ์	 โดยผ่านการตรวจสอบจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	(in-depth	interview)	แบบอิงผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เป็นที่เชื่อถือเป็นหลักสำาคัญ

	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น	 8	 ระยะ		

ดังนี้

	 ระยะที่	 1	 :	 ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำาของ

ประธานสาขาวิชาดนตรี	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะ

ผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค	์แบง่ออกเปน็	4	ขัน้ตอน	คอื	1)	ศกึษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 2)	 กำาหนดกรอบแนวคิดการ

วิจัย	 3)	 เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของ



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
95

ภาวะผู้นำาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

เปา้หมาย	จำานวน	16	คน	สอบถามกลุม่ตวัอยา่ง	จำานวน	92	คน	

และศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(best	practice)	จำานวน	2	แห่ง		

และ	4)	ประมวลความคดิเหน็โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ	จำานวน	21	คน

	 ระยะที่	 2	 สร้างและพัฒนาตัวแบบ	 เพื่อสร้างและ

พฒันาตวัแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาของประธานสาขาวชิาดนตรี

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 ระยะที	่3	ตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมโดย

ผูป้ฏบิตักิาร		เพื่อตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสม	ความ

เป็นไปได้ของตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขา

วิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยผู้ปฏิบัติการ	 ซึ่งหมายถึง

ประธานสาขาวิชาดนตรี	จำานวน	31	คน

	 ระยะที่	4	ปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบ	เพื่อปรับปรุง

และพัฒนาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชา

ดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 ระยะที	่5	ตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิถึงความเป็นไปได้ของตัวแบบการพัฒนาภาวะ

ผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	9	คน

	 ระยะที่	6	ปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบ	เพื่อปรับปรุง

และพัฒนาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชา

ดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 ระยะที่	 7	ทดลองและประเมินตัวแบบ	เพื่อทดลอง

และประเมินตัวแบบ	โดยทดลองตัวแบบกับประธานสาขาวิชา

ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ภูมิภาคละ	 1	แห่ง	 รวมจำานวน	 4	

แห่ง	 และประเมินตัวแบบโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย		

ไดแ้ก	่คณบด	ีและอาจารยป์ระจำาในสาขาวชิาดนตร	ีรวมจำานวน	

20	คน

	 ระยะที	่8	ปรบัปรงุและนำาเสนอตวัแบบ	เพื่อปรบัปรงุ

และนำาเสนอตวัแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาของประธานสาขาวชิา

ดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีประสิทธิภาพ

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

	 1.	 องค์ประกอบของภาวะผู้นำาของประธานสาขา

วิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์		

ที่สำาคัญประกอบด้วย	ความฉลาดทางสติปัญญา	ซึ่งประกอบ

ด้วยความสามารถในด้านภาษา	คณิตศาสตร์	การคิด	ความจำา		

การใช้เหตุผล	ดนตรี	การเคลื่อนไหว	มิติสัมพันธ์	สังคม	และ

การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง	 และความฉลาดทางอารมณ์	 ซึ่ง

ประกอบด้วยด้านการตระหนักในตนเอง	 การตระหนักทาง

สังคม	 การบริหารอารมณ์	 ความยืดหยุ่นและการแก้ปัญหา		

และการมองโลกในแงด่	ีสอดคลอ้งกบันกัวชิาการที่ไดก้ลา่วถงึ

องคป์ระกอบของภาวะผูน้ำาทีม่คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค	์โดยใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ำานัน้	สอดคลอ้งกบั	สมยศ	นาวกีาร	

(2546)	 ที่กล่าวว่า	 องค์ประกอบของภาวะผู้นำา	 ประกอบด้วย		

ความฉลาดและคุณลักษณะทางสังคม	ความเกี่ยวพันและร่วม

มือกับบุคคลจำานวนมาก	สอดคลอ้งกับ	ทองใบ	สดุชารี	(2549)		

ที่กล่าวว่า	 ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงจะต้องมีความรู้และความ

รอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่	 รู้เท่าทันเทคโนโลยี	 มีความมั่นคง

ทางอารมณ์	 และมองโลกในแง่ดี	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ		

เนตร์พัณณา	 ยาวิราช	 (2550)	 ที่กล่าวว่า	 องค์ประกอบพื้น

ฐานของภาวะผู้นำาที่สำาคัญคือ	 มีความฉลาด	 มีความสามารถ

และประสบการณ์	มีมนุษยสัมพันธ์	และมีอารมณ์มั่นคง	และ

สอดคล้องกับ	ยงยุทธ	เกษสาคร	(2551)	ที่กล่าวว่า	ผู้บริหารที่

ประสบความสำาเรจ็ในการบรหิารอยา่งมปีระสทิธภิาพสว่นใหญ่

จะมคีวามฉลาดทางสตปิญัญาและมคีวามฉลาดทางอารมณส์งู		

และยงัสอดคลอ้งกบั	Maurik	(2006)	ทีก่ลา่ววา่	องคป์ระกอบ

ของภาวะผู้นำาคือการมีความฉลาด	มีความรู้	และมีทักษะด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางสติปัญญานั้น		

สอดคล้องกับ	ไกรสร	ศรีไตรรัตน์	(2546)	;	เติมศักดิ์	คทวณิช	

(2549)	;	โรจนร์ว	ีพจนพ์ฒันพล	(2549)	;	รตันา	ศริพิานชิ	(2550)	

ทีก่ลา่ววา่	แนวคดิเกีย่วกบัองคป์ระกอบของความฉลาดทางสติ

ปญัญา	ไดแ้ก	่แนวคดิองคป์ระกอบเดีย่ว	ประกอบดว้ย	การคดิ		

การแก้ปัญหา	การตัดสินใจ	แนวคิดสององค์ประกอบ	คือองค์

ประกอบทัว่ไป	ประกอบดว้ย	ความสามารถทางการคดิ	สงัเกต		

จดจำา	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 ฟังคำาสั่ง	 และองค์ประกอบเฉพาะ		

ประกอบด้วย	 ความสามารถในการคำานวณ	 ความสามารถใน

ทางศลิปะ	ดนตร	ีกาพยก์ลอน	และแนวคดิหลายองคป์ระกอบ		

ประกอบดว้ย	ภาษา	การคดิคำานวณ	เหตผุล	มติสิมัพนัธ	์ความจำา	

การรับรู้	และการใช้ถ้อยคำา	สอดคล้องกับ	เติมศักดิ์	คทวณิช	

(2549)	 ที่กล่าวว่า	 ความฉลาดทางสติปัญญาประกอบด้วย

ความสามารถทางภาษา	 คณิตศาสตร์	 และความสามารถใน

ทางปฏิบัติ	 และยังสอดคล้องกับ	 วธู	 ชูกิตติกุล	 (2547)	 ที่ได้

กล่าวถึงแนวคิดแบบทวีคูณว่ามีองค์ประกอบ	 8	 ด้าน	 ได้แก่	

ภาษา	 เหตุผลคณิตศาสตร์	 ดนตรี	 การคิดนอกกรอบ	 ทักษะ

การเคลื่อนไหว		การรบัรูเ้กีย่วกบัผูอ้ื่น		การรบัรูเ้กีย่วกบัตนเอง		

และความเป็นนักธรรมชาติ
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	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์นั้น		

สอดคล้องกับ	 กรมสุขภาพจิต	 (2547)	 ;	 เทอดศักดิ์	 เดชคง	

(2547)	 ;	 โสภณ	 พวงสุวรรณ	 (2549)	 ;	 ชัยเสฏฐ์	 พรหมศรี	

(2550)	 ที่กล่าวว่า	 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์		

ประกอบด้วย	 การรู้จักอารมณ์ตนเอง	 การจัดการกับอารมณ์

ของตนเอง	การสรา้งแรงจงูใจใหต้นเอง	การหยัง่รูอ้ารมณผ์ูอ้ื่น	

และการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	 สอดคล้องกับ	 แสงอุษา	

โรจนานนท	์และกฤษณ	์รยุาพร	(2548)	ทีก่ลา่ววา่	องคป์ระกอบ

ของความฉลาดทางอารมณ์	 ประกอบด้วย	 การรู้จักอารมณ์	

การควบคมุอารมณ	์การสรา้งอารมณ	์และความสามารถในการ

สรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบับคุคลในหลากหลายรปูแบบ	สอดคลอ้ง

กับ	Schulte	and	others	(2003)	ที่กล่าวว่า	องค์ประกอบของ

ความฉลาดทางอารมณ์	ประกอบด้วย	การเอาใจใส่ความรู้สึก	

ความกระจ่างชัดในความรู้สึก	 การปรับปรุงภาวะทางอารมณ์		

การมองโลกในแง่ดี	 และความอดทนอดกลั้น	 สอดคล้องกับ		

Goleman	 (2005)	 ที่กล่าวว่า	 องค์ประกอบของความฉลาด

ทางอารมณ์	 ประกอบด้วย	 การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง		

การควบคมุอารมณข์องตนเอง	การสรา้งแรงจงูใจใหแ้กต่นเอง		

การเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น	 และมีทักษะทางสังคม	 และยัง

สอดคล้องกับ	Kravitz	and	Schubert	(2008)	ที่กล่าวว่า	องค์

ประกอบของความฉลาดทางอารมณ	์ประกอบดว้ย	ทกัษะการ

ตระหนักในตนเอง	ทักษะทางสังคม	การมองโลกในแง่ดี	การ

ควบคุมอารมณ์	และทักษะความยืดหยุ่น

	 ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชา

ดนตรใีนมหาวทิยาลยัราชภฏั	ประกอบดว้ย	วสิยัทศัน	์จดุมุง่หมาย		

และเนื้อหา	โดยเนื้อหามีจำานวนทั้งหมด	2	ตอน	ตอนที่	1	การ

พัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรี	ด้านความฉลาด

ทางสติปัญญา	 ประกอบด้วยเนื้อหา	 สมองทำางานอย่างไร	

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม	 อุปนิสัยที่เป็นประโยชน์	 แนวทาง

พัฒนาความคิด	 พัฒนาความจำาให้ดีขึ้น	 รับมือกับความ

เปลี่ยนแปลง	สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล	เจรจาต่อรองอย่างมี

ประสทิธผิล	และสรา้งความสมดลุใหช้วีติ	นอกจากนัน้ยงัมแีบบ

ประเมิน	คำาแนะนำา	และแบบฝึกหัด	ส่วนตอนที่	2	การพัฒนา

ภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรี	 ด้านความฉลาดทาง

อารมณ์	ประกอบด้วยเนื้อหา	ประเมินความฉลาดทางอารมณ์	

เตรยีมตวัพฒันาความฉลาดทางอารมณ	์การตระหนกัในตนเอง	

การตระหนักทางสังคม	การบริหารอารมณ์	ความยืดหยุ่นและ

การแก้ปัญหา	 และการมองโลกในแง่ดี	 นอกจากนั้นยังมีแบบ

ประเมิน	 ตัวอย่าง	 กิจกรรม	 และแบบฝึกหัดสอดคล้องกับ		

อติญาณ์	ศรเกษตริน	(2546)	ที่กล่าวว่า	การสร้างและพัฒนา

ตวัแบบ	ประกอบดว้ย	ศกึษาความตอ้งการ	ออกแบบ	ประเมิน		

ปรับปรุงและแก้ไข	สอดคล้องกับ	เบญจพร	แก้วมีศรี	(2547)		

ที่กล่าวว่า	 การสร้างตัวแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำา		

ประกอบด้วย	 แนวคิด	 กำาหนดคุณลักษณะที่ต้องการ	 เตรียม

การเพื่อพฒันา	พฒันาคณุลกัษณะ	วดัและประเมนิผล	ปฏบิตัซิำา้	

สอดคล้องกับ	วัลลภา	จันทร์เพ็ญ	(2548)	ที่กล่าวว่า	การสร้าง

และพัฒนาตัวแบบ	 ประกอบด้วย	 เก็บข้อมูลพื้นฐาน	 ทดลอง		

และติดตามผล	สอดคล้องกับ	 อุทุมพร	 จามรมาน	 (2548)	 ที่

กล่าวว่า	 การสร้างและพัฒนาตัวแบบตรวจสอบได้ด้วยข้อมูล

เชงิประจกัษ	์สว่นการตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมตวั

แบบนั้นมีหลายวิธี	 ซึ่งอาจตรวจสอบและประเมินความเหมาะ

สมเชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชื่อถือได้	หรือจากหลักฐาน

เชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคทางสถิติ	 สอดคล้องกับ	 ช่อเพชร		

เบ้าเงิน	 (2549)	 ที่กล่าวว่า	 การสร้างและพัฒนาตัวแบบ		

ประกอบดว้ย		ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง		

สรา้งและพฒันา	ประเมนิคณุภาพ	และปรบัปรงุ	สอดคลอ้งกบั		

เสถียร	แป้นเหลือ	(2550)	ที่กล่าวว่า	การสร้างและพัฒนาตัว

แบบ	ประกอบดว้ย	ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง		รา่ง

ตวัแบบ	ประเมนิโครงรา่ง	ทดลองใช	้และประเมนิและปรบัปรงุ		

และยงัสอดคลอ้งกบั	Eisner	(2009)	ทีก่ลา่ววา่		จดุหมายปลาย

ทางทีส่ำาคญัของการสรา้งและพฒันาตวัแบบคอืการตรวจสอบ

และประเมนิตวัแบบ	วธิหีนึง่ซึง่เปน็ทีน่ยิมและเชื่อถอืไดค้อืการ

ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมแบบอิงผู้ทรงคุณวุฒิ

	 การติดตามและประเมินผลการสร้างและพัฒนา

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พบว่า	 ประธานสาขาวิชาดนตรีมีภาวะ

ผู้นำาสูงขึ้น	 โดยการมีความตั้งใจและความสามารถในการ

เป็นผู้นำา	 ปกครอง	 กระทำากิจกรรมต่างๆ	 อย่างมีจุดมุ่งหมาย	

แกป้ญัหาตา่งๆ	บรหิารอารมณเ์พื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ		

รวมถงึการกำาหนดทศิทาง	วสิยัทศัน	์วธิกีารทำางาน	ใหเ้พื่อนรว่ม

งานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น	เต็มประสิทธิภาพ	โดยประธาน

สาขาวิชาดนตรีได้ใช้ภาวะผู้นำาเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย	 นำาสาขาวิชา

ดนตรีให้ก้าวหน้า	 เชื่อมโยงสาขาวิชาด้วยระบบข้อมูลข่าวสาร

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	สอดคล้องกับ	กรมวิชาการ	(2546)		

ที่นำาเสนอว่า		ความฉลาดทางสติปัญญามีความสำาคัญต่อการ

ดำาเนินชีวิตของมนุษย์	 	 เพราะเป็นการแสดงถึงความเจริญ

ของมนุษย์		และสอดคล้องกับ		โรจน์รวี	พจน์พัฒนพล	(2549)	

ที่กล่าวถึงความสำาคัญของความฉลาดทางสติปัญญาไว้ว่า		

1)	การจดัการศกึษาตอ้งคำานงึถงึองคป์ระกอบดา้นความเหมาะ
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สมของระดบัความฉลาดทางสตปิญัญาจงึจะเกดิประสทิธภิาพ

อย่างเต็มที่		2)	คนที่มีความฉลาดทางสติปัญญาตำ่ามักปรับตัว

เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดี		อันส่งผลต่อศักยภาพ	ตลอดจนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การทำางาน	 ตลอดจนการดำารงชีวิต	 3)	

บคุคลทีม่รีะดบัความฉลาดทางสตปิญัญาสงู		จะมโีอกาสเลอืก

ศกึษาทีน่ำาไปสูก่ารประกอบอาชพีทีม่สีถานภาพและรายไดส้งูได้

ตามที่ต้องการ		4)	ความฉลาดทางสติปัญญาเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของบุคคลในทุกๆ	ด้าน	และ	5)	บุคคล

ทีม่รีะดบัความฉลาดทางสตปิญัญาสงู		มกัประสบความสำาเรจ็

ในการทำางานที่ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ที่เพียบพร้อม

	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์นั้น	

สอดคล้องกับ	 	 คมเพชร	 ฉัตรศุภกุล	 (2547)	 ;	 อริยะ	 สุพร

รณเภษัช	 (2548)	 ที่กล่าวว่า	 ความฉลาดทางอารมณ์สามารถ

นำาไปพฒันาบคุลากรในองคก์าร	เพื่อสรา้งประสทิธภิาพในการ

ทำางาน	ลดปัญหาความขัดแย้งและการทำางานร่วมกัน	พัฒนา

ศักยภาพของผู้บริหารในองค์การต่างๆ	 ทำาให้สามารถทำางาน

เกี่ยวกับบุคคลในองค์การได้ดีขึ้น	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความสำาเร็จ

ในการบริหารงาน	สอดคล้องกับ	อริยะ	สุพรรณเภษัช	(2548)		

ที่กล่าวว่า	 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถทางด้าน

อารมณ	์เปน็เรื่องสำาคญัอยา่งมากตอ่ความสำาเรจ็ของผูบ้รหิาร

ที่มีภาวะผู้นำาในแต่ละองค์การ	 ดังนั้นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาจึง

จำาเปน็ตอ้งพจิารณาถงึความสำาคญัของความฉลาดทางอารมณ	์	

เพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้

แสดงออกซึง่ความสามารถของตนไดอ้ยา่งเตม็ที่	อนัจะนำาไปสู่

การสร้างแนวทางใหมข่องการทำางาน	สอดคลอ้งกบั	วรีะวฒัน์		

ปันนติามัย	(2549)	ที่กล่าววา่	คนเราจะดำาเนนิชีวติและประสบ

ความสำาเร็จในชีวิต	 จะต้องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์เป็น

องค์ประกอบ	 และสอดคล้องกับ	 ชัยเสฏฐ์	 พรหมศรี	 (2550)		

ทีก่ลา่ววา่	ความฉลาดทางอารมณช์ว่ยนำาไปสูก่ารประสบความ

สำาเร็จในชีวิต	ยังเชื่อว่าบุคคลที่ขาดความฉลาดทางอารมณ์จะ

เกิดผลเสียทั้งต่อบุคคลและประสิทธิภาพในการทำางานของ

องค์การ	อาจกล่าวได้ว่า	ความสำาเร็จในการทำางานของแต่ละ

บุคคลและองค์การนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดทาง

อารมณ์

ข้อเสนอแนะ

	 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ควรนำาองค์ประกอบของภาวะผู้นำาของ

ประธานสาขาวชิาดนตรีในมหาวทิยาลยัราชภฏัทีม่ีคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาของอาจารย์

ประจำาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 	 1.2	 ควรนำาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของ

ประธานสาขาวชิาดนตรีในมหาวทิยาลยัราชภฏัทีม่ปีระสทิธภิาพ

นี้ ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาของอาจารย์ประจำาสาขา

วิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 	 1.3	 ควรนำาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของ

ประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปพัฒนาภาวะ

ผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ

	 	 1.4	 ควรนำาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของ

ประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปกำาหนด

นโยบายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา		และอุดมศึกษา		ต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 2.1	 องค์ประกอบของภาวะผู้นำาของประธาน

สาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์	 อาจได้มาจากการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group		

Discussion)	โดยประธานสาขาวิชาดนตรีทั่วประเทศ

	 	 2.2	 การตรวจสอบและประเมินความเหมาะ

สมตวัแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาของประธานสาขาวชิาดนตรีใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั	อาจใชว้ธิกีารทางสถติหิรอืจากการสนทนา

กลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(experts)

	 	 2.3	 ในการทดลองใช้ตัวแบบการพัฒนาภาวะ

ผู้นำาของประธานสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 อาจ

เลอืกแบบเจาะจงทดลองใช้ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพยีง	1	แหง่		

แต่ใช้เครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลายและครอบคลุม
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	(1)	to	explore	

the	 extent	 of	 Thailand	 having	 been	 a	 destination	 for	

U.S.	students	studying	abroad,	(2)	to	identify	issues	and		

challenges	 facing	Thailand	 in	 attracting	U.S.	 students,	

and	(3)	to	find	ways	to	drastically	increase	the	number	

of	U.S.	students	choosing	Thailand	as	a	study	abroad	

destination.	A	policy	research	consisted	of	two	phases	

using	a	mixed-method	as	follows:	1)	extensive	analysis	

of	related	documents;	2)	in-depth	interviews	of	experts	

in	the	field,	and	of	relevant	stakeholders;	3)	international	

workshop;	4)	multiple	case	studies	of	three	successful	

study	abroad	programs	in	Thailand;	and	5)	an	electronic	

survey	of	the	reflections	of	students	(alumni)	who	had	

participated	 in	 one	 of	 three	 programs	 in	 Thailand	

using	 a	 newly	 developed	 instrument	 (α=.	 91),	 i.e.	

the	development	of	a	regression	model	 for	predicting		

satisfaction	with	the	study	abroad	experience	in	Thailand,	

and	having	good	explanatory	power	(R
2
=	47.5%).	This	

answered	research	questions	through	triangulation	of	all	

data	sources	and	members	and	experts	checking,	and	

derived	a	 tetrahedral	model	 that	highlighted	 the	 four	

key	strategies	that	could	enhance	the	flow	of	students	to	

Thailand	as	final	proposed	recommendations	to	policy	

makers	and	stakeholders.

Key words: America’s	new	policy,	one	million	students	

abroad,	strategies	for	Thailand	to	become	a	competitive	

host	destination

Background and Significance 

	 Globalization	 forces	 and	 the	 evolution	of	 the	

knowledge-based	economy	have	had	dramatic	impact	on	

the	role	of	higher	education	across	the	globe	(Altbach,	

2008,	2010;	de	Wit,	2009;	Knight	2004,	2009;	Yavaphabhas,	

2009;	Mok,	 2007;	 Soutar	&	Turner,	 2001;	Knight	 and	

de	Wit,	1997;	Chang;	n.d.).	The	 internationalization	of	

higher	 education	 also	 reflects	 important	 government		

policies	 and	 strategies	 that	 have	 been	 employed	 to	

respond	 to	 the	 growing	 impact	 of	 an	 increasingly		

integrated	 and	 interconnected	 world	 economy,	 the	

important	and	growing	role	of	the	English	language,	the	

free	flow	of	information,	the	rise	of	new	communication	

technologies,	the	liberalization	of	trade	and	investments,	

and	other	dynamic	forces	(Altbach,	2010;	Supaporn,	2007;	

Sanapikul,	2007;Mok,	2006;	Navarat,	2006;	Knight,	1999,	

2004;	Schoorman,	1999).	These	trends	have	influenced	

the	 Thai	 educational	 system	 going	 all	 the	 way	 back	

to	the	period	of	1851-1868	(Rama	IV)	when	Thailand		

established	 closer	 relations	 with	 western	 countries.	

As	a	result,	great	interest	developed	in	learning	other	

languages	 and	 studying	 English	 for	 the	 purpose	 of	

understanding	western	culture	and	politics.	Siam	even	

established	diplomatic	relations	with	the	United	States	in	

1833,	considerably	earlier	than	the	U.S.’s	relations	with	

either	China	or	Japan	(Neher	&	Wiwat,	1990).			 	
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	 In	the	fifth	reign	of	King	Chulalongkorn	(Rama	

V),	a	first	major	education	reform	was	initiated	in	order	

to	 centralize	 and	 secularize	 Siamese	 education	 (OEC,	

2010;	Watson,	1982;	Harold	&	Adams,	1970;	Wyatt,	1969)	

that	responded	to	local,	national,	and	global	challenges.	

This	recognized	that	human	resource	development	was	

critical	 to	 a	 nation’s	 economic	 success	 and	prosperity	

and	 to	 maintain	 independence	 and	 cultural	 identity.	

Subsequent	reforms,	beginning	in	the	1990s,	have	had	

internationalization	 and	 regionalization	 as	 a	 high		

priority	on	 the	government	policy	agenda	which	was	

seen	as	a	key	to	the	economic	and	social	development		

and	competitiveness	of	the	country	(see	Porter,	1990).	

This	 was	 witnessed	 through	 the	 national	 higher		

education	 development	 plans	 (1992-2007)	 which	 had	

been	developed	 in	 line	with	 the	7th	 (1992-1996),	 8th	

(1997-2001),	 and	 9th	 (2002-2007)	 National	 Economic	

and	Social	Development	Plans.	

	 Reduction	 of	 government	 funding	 and	 rising	

costs	of	education	(Fischer,	2009)		with	market-driven	

forces	 fuelled	 competition	 among	 universities	 for	

students	 enrollment	 both	 domestic	 and	 international.		

Institutions	 had	 to	 find	 ways	 to	 support	 themselves.	

Several	universities	were	pushed	to	become	autonomous	

and	semi-privatized	so	that	they	could	become	globally	

competitive	(The	World	Bank,	2010;	Marginson,	2007).	

For	example,	Suranaree	University	of	Technology	became	

autonomous	institution	in	1990,	Walailak	University	in	

1992,	Mae	Fah	Luang	University	and	King	Mongkut’s	

University	of	Technology,	Thonburi	in	1998	(The	World	

Bank,	2010).	Internationalization	was	thus	an	important	

vehicle	for	both	financial	survival	and	the	recognition	

of	 internal	 quality	 (Pavich,	 2005;	 Supaporn,	 2007).	

From	 the	 “pulling”	 perspective,	 establishing	 a	 quality	

program,	providing	world-class	services	with	the	right		

positioning	 strategies	 could	 make	 the	 institutions		

become	more	competitive	and	more	attractive	than	others.		

International	 cooperation	 was	 encouraged	 as	 an		

effective	 means	 of	 enhancing	 the	 institutional	 profile	

and	the	quality	of	higher	education	through	knowledge		

sharing	and	experience	(Kanjananiyot,	2003).	Similarly	

with	 having	 international	 student	 was	 not	 only	 to	

enhance	the	profile	of	the	institutions	but	also		coming	

in	generation,	seeding	further	collaboration	on	research	

and	development	(Gutierrez,	Bhandari,	and	Obst,	2008).	

Having	U.S./international	students	would	also	enhance	

international	 dimension	 on	 the	 aspects	 of	 diversity	

and	balance	of	student’s	profiles	(Pavich,	2005;	Aporn,	

Luckhana,	 and	 Sudaporn,	 2008).	 Campus	 atmosphere	

and	enhancing	curriculum		also	provided	rare	oppor-

tunities	for	Thai	students	to	develop	their	English	and	

intercultural	skills	while	interacting	with	students	from	

different	 cultures,	 languages,	 and	 backgrounds	within	

their	own	country.

	 In	 2010	 Thai	 higher	 education	 institutions		

offered	981	international	programs	with	a	wide	range	

of	 courses	with	 English	 instruction.	 This	was	 rapidly	

expanding	by	more	 than	100	percent	 in	 the	past	 five	

years,	 from	 465	 programs	 in	 the	 year	 2004	 to	 981		

programs	 in	 2009	 (CHE,	 2010;	 Tatpicha,	 2011).	 The	

majority	of	international	students	in	Thai	international	

programs	were	from	neighboring	countries,	 i.e.	China,	

Laos,	 Myanmar,	 Cambodia	 and	 Vietnam.	 Top	 fields	

of	 study	 were	 Thai	 language,	 Business,	 International		

Business,	English	language,	and	Marketing	(CHE,	2010).		

The	 U.S.	 policies	 aims	 at	 dramatically	 increasing	 the	

number	of	students	going	abroad	up	to	1	million	a	year	

by	 the	 year	 2017	 expanding	 toward	 non-traditional		

destinations	(Simon	Act,	2009).This	is	a	great	opportunity	

for	Thai	institutions	to	attract	U.S.	students.

	 Trends	 in	 U.S.	 Study	 Abroad	 and	 Related	

Policies	U.S.	study	abroad	programs	have	been	promoted	

in	U.S.	higher	education	since	1920s	and	they	expanded	

after	World	War	 II	 in	 order	 to	promote	 international	

understanding	through	languages	and	cultures	(Simon,	

1980;	 Hoffa	 and	 DePaul,	 2010).	 It	 was	 an	 important	

tool	of	expanding	soft	power	 (Nye,	2004),	addressing	

national	needs	 that	were	 critical	 for	national	 security,		

public	 diplomacy,	 economic	 competitiveness,	 and		

leadership	(NAFSA,	2005;	Simon,	1980,	and	Comp,	2010).	
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This	was	 indicated	 in	 several	policies	 and	 laws,	 such	

as	the	Fulbright	Act	of	1946;	the	U.S.	Information	and	

Education	Exchange	Act	of	1948;	 the	Mutual	Security	

Act	of	1951;	the	National	Defense	Education	Act	of	1958;	

the	Mutual	Educational	and	Cultural	Exchange	Act	of	

1961,	which	was	signed	into	law	by	President	Kennedy,	

focusing	 on	 education	 in	 foreign	 language	 and	 area		

studies;	 the	 National	 Security	 Act	 of	 1991,	 which		

established	 the	 Boren	 National	 Security	 Education		

Program	trust	fund	to	provide	scholarships	for	students	

and	scholars	to	study	abroad	as	well	as	for	universities	

to	create	or	improve	foreign	language	and	area	studies		

programs;	the	International	Academic	Opportunity	Act	

of	 2000	 which	 established	 the	 Gilman	 International		

Scholarship	 Program	 providing	 scholarships	 for		

undergraduates	 who	 were	 awarded	 Pell	 grants	 to	

study	abroad.	Presently,	the	Senator	Paul	Simon	Study	

Abroad	 Foundation	 Act	 2009	 aims	 at	 having	 one	

million	 American	 undergraduate	 students	 studying	

abroad	annually	by	the	year	2017.	Emphasis	was	placed	

on	 the	 increased	 participation	 of	 students	 who	 came	

from	diverse	backgrounds	(i.e.,	non-traditional	students	

and	minorities)	 and	 fields	of	 study	 in	non-traditional	

destinations	 (Comp,	 2010).	 This	 Act	 has	 bipartisan	

support	and	was	approved	by	the	House	of	Representa-

tives	in	2009.

Purposes of the Study

	 The	purpose	of	this	research	was	(1)	to	explore	

the	 extent	 of	 Thailand	 having	 been	 a	 destination	 for	

U.S.	students	studying	abroad,	(2)	to	identify	issues	and	

challenges	 facing	Thailand	 in	 attracting	U.S.	 students,	

and	(3)	to	find	ways	to	drastically	increase	the	number	

of	U.S.	students	choosing	Thailand	as	a	study	abroad	

destination.	The	research	was	also	to	propose	strategies	

recommendations	 to	 Thai	 and	 U.S.	 policymakers	 for		

effectively	 enhancing	 the	 number	 of	 U.S.	 students		

choosing	Thailand	as	their	host	destination	for	their	study	

abroad	experience.

Methodology and Methods

	 This	was	a	policy	research	(Majchrzak,	1984)	

consisting	 of	 two	 phases.	 A	mixed-method	 approach	

(Creswell	 and	 Plano	 Clark,	 2007;Creswell,	 2009)	 was	

applied	 consisting	 of:	 1)	 extensive	 analysis	 of	 related	

documents;	 2)	 in-depth	 interviews	 of	 experts	 both	 in	

Thailand	and	in		the	USA	and	of	relevant	stakeholders	

(IIE,	 CIES,	 and	 CIEE,	 for	 example;	 3)	 IIE	 workshop;		

4)	 multiple	 case	 studies	 (Yin,	 2009)	 i.e.	 Worcester	

Polytechnic	 Institutes	 (WPI),	 Council	 of	 International	

Education	Exchange-CIEE,	and	St.	Olaf’s	Term	in	Asia	

including;	and	5)	an	electronic	survey	of	the	reflections	

of	 students	who	participated	 in	 these	 three	programs	

in	Thailand.	Results	were	verified	via	triangulation	and	

member	checking.	The	research	derived	at	the	strategies	

and	proposed	policy	 recommendations	 to	Thai	policy	

makers	and	relevant	stakeholders.	

Findings

	 Current Trends of U.S. Study Abroad 

	 Study	abroad	was	an	activity-based	approach		

to	 internationalization	 that	 was	 widely	 used	 by	

most	 campuses	 for	 trying	 to	 produce	 more	 globally		

competent	graduates	(Deardorff,	2004).	Recently,	more	

than	91	percent	of	colleges	and	universities	have	been	

operating	study	abroad	offices	(Hoffa	&	DePaul,	2010).	

The	trend	was	steadily	increasing	with	a		record	number	

of	260,327	U.S.	students	studying	abroad	in	2008/09.	This	

represented	more	than	double	over	the	past	decade	(IIE,	

2010).		However,	the	number	of	those	studying	abroad	

was	still	only	a	small	percentage	of	total	undergraduate	

students.	The	majority	of	participants	from	1996	to	2009	

according	to	the	most	recent	report	from	IIE,	2011were	

still	 white	 female,	 and	 the	 leading	 field	 of	 studies	

remained	 the	 social	 sciences,	 followed	 by	 business	

and	management,	humanities	and	fine	or	applied	arts,	

physical	or	life	science,	foreign	language,	health	sciences,	

and	education.	There	was	still	an	under-representation	

of	males,	 students	 of	 color,	 and	 those	 in	 STEM	 (sci-

ence,	technology,	engineering,	and	mathematics)	fields.	
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Short	term	(summer	term,	January	term,	eight	weeks	or	

less)	durations	had	the	highest	percentage	of	students	

(54.6%),	followed	by	midterm-length	(one/two	quarters	

or	one	semester)	durations	(41.1%),	and	lastly,	long-term		

(academic	 or	 calendar	 year)	 durations	 (only	 4.1%)	

(IIE,2011).

	 Top	 destinations	 for	 study	 abroad	were	 still		

Europe	with	54.5	percent,	followed	by	Latin	America	with	

15.4	percent,	and	then	Asia	with	only	11.4	percent.	There	

was	 a	 trend	of	 steady	growth	 toward	non-traditional	

destinations,	 (countries	 in	Africa,	Asia,	Latin	America,	

or	the	Middle	East)	(Wells,	2006;	Desruisseaux,	1999).	

Fourteen	 of	 top	 25	 destinations	were	 outside	 Europe	

and	19	of	these	destinations	with	English	not	primary	

language	(IIE,	2010).	Thirty-eight	percent	of	all	students	

studied	in	non-	traditional	regions	in	2007/08,	compared	

to	32	percent	in	1998/99.	Asian	countries	received	11	

percent	of	study	abroad	students,	and	among	students	

going	to	Asia,	China	(45.2%)	has	been	the	most	popular	

destination,	followed	by	Japan	(19.6%),	India	(10.8),	South	

Korea	(5.5%)	and	Thailand	(5.3%)	(Chalintorn	et.al.,	2010).

	 While	 there	 was	 an	 increasing	 trend	 of	 U.S.	

students	in	Thailand	over	the	past	five	years,	from	290	

students	in	the	year	2004/2005	up	to	818	students	in	

2008/2009	with	382	students	studying	through	exchange	

programs,	an	increase	of	more	than	65	percent	(CHE,	

2010).	The	IIE’s	Open	Doors	reported	1,555	U.S.	students	

of	the	same	academic	year	(IIE,2009).This	discrepancy	in	

number	was	a	large	number	of	students	participated	in	

short	term	programs,	but	did	not	formally	enroll	in	Thai		

institutions	and	were	therefore	not	counted	by	the	CHE.	

Thus,	 it	 presented	 potential	 and	 the	 opportunity	 to	

increase	a	large	number	of	U.S.	students	(Fry,	Nam,	and	

Tatpicha,	2011).

		 In	2009,	Thailand’s	higher	education	institutions	

signed	 93	 memoranda	 of	 understanding	 (MOUs)	 on	

academic	 cooperation	 with	 U.S.	 institutions,	 with	 58	

MOUs	being	from	Thai	public	universities	and	35	from	

Thai	private	universities.	U.S.	institutions	sending	most	

students	to	Thailand	were:	Webster	University,	Cal	Poly-

Saint	Luis	Obispo,	University	of	Minnesota-Twin	Cities,	

University	of	Washington,	Ohio	University	Main	Campus,		

University	 of	 North	 Carolina-Chapel	 Hill,	 Worcester	

Polytechnic	 Institute,	 Withworth	 College,	 Niagara	

University,	 and	 University	 of	 Wisconsin-Madison		

(Bhandari	&	Chow,	2009).

	 The extent to which Thailand has been a 

destination for U.S. study abroad		

	 Study	abroad	in	Thailand	might	have	informally	

begun	in	the	early	1830s,	soon	after	the	first	American	

ships	 landed	 in	 Siam	 in	 1821.	 There	 was	 a	 long	

history	 of	 Thai-	American	 relationship.	 Siam	was	 the	

first	 country	 in	Asia	 to	 establish	 diplomatic	 relations	

with	the	U.S.	(1933)	(Neher	&	Wiwat,	1990).	Newcomers		

at	 that	 time	 were	 fascinated	 by	 this	 unique,	 exotic	

destination.	 They	 were	 merchants	 and	 businessmen,		

missionaries	and	voluntary	agencies,	soldiers,	government	

officials	and	their	families,	English	teachers,	and	scholars	

(Cleveland,	1960;	Hollinger,	1965;	Comeaux,	2002;	Anek,	

2006;	and	Clift,	2007).	In	the	1960s	and	1970s,	U.S.	Peace	

Corps	volunteers	and	Fulbright	exchange	scholars	began	

coming	to	Thailand	in	large	numbers	and	found	Thailand	

to	be	a	warm	and	welcoming	destination	with	a	rich	

and	fascinating	culture	(Garrett,	1986).	Initially,	the	study	

of	Thai	language	and	culture	were	the	areas	of	interest.	

Later,	studies	abroad	in	Thailand	have	gradually	evolved	

from	area	studies	to	a	focus	on	global	 issues	such	as	

sustainable	development	and	human	rights.	

	 According	 to	 reports	 of	 IIE	 Open	 Doors	 60	

years	 report	 found	 the	 first	 U.S.	 student	 enrolled	 at	

Chulalongkorn	University	in	the	field	of	social	sciences	

in	academic	year	1954/55(IIE,	2010).	In	the	period	1954-

1969,	there	was	a	record	of	only	eight	students	enrolled	

in	Thai	universities,	 and	no	more	 than	one	per	 year.	

Later,	in	1969/70,	four	U.S.	students	were	reported	by	

Thai	institutions	(IIE,	2010).	In	the	early	1970s	three	more	

U.S.	individuals	studied	in	Thailand	(IIE,	2010).	These	

data	did	not	 include	numerous	Americans	who	came	

to	do	 field	 research	 for	 their	graduate	degrees	 in	 the	

United	States	at	universities,	such	as	Cornell,	which	de-
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veloped	a	strong	Southeast	Asia	Program.		Many	of	these		

individuals,	such	as	Robert	B.	Textor,	G.	William	Skinner,	

Herbert	Phillips,	and	Charles	Keyes		were	later	to	become	

well-	known	Thai	scholars,	who	in	turn	encouraged	their	

students	to	study	or	do	research	fieldwork	in	Thailand.	

In	contrast	to	the	small	number	of	U.S.	students	having	

studied	in	Thailand,	there	were	records	on	many	Thai	

students	having	studied	in	the	U.S.	in	a	variety	of	fields	

(IIE,	1954	to	2008).

	 Issues and Challenges Facing Thailand in 

attracting U.S. students

 Thailand’s Strengths and Opportunities

	 Thailand	 has	 many	 advantages	 over	 its		

competitors,	 such	 as	 a	 unique	 history	 and	 culture,		

multifaceted,	diverse	locations	for	students,	tuition	fees	

and	 living	 costs.	 They	 are	 all	 very	 competitive	 with	

welcoming	 people,	 beautiful	 environment	 and	 good		

infrastructure.	It	is	easy	to	organize	activities	or	make	

contacts	and	is	the	safest	country	in	the	region.	Thus,	

it	 has	 great	 potential	 capacity	 to	 accommodate	 U.S./

international	 students.	 It	 is	 an	 ideal	 location	 as	 a		

“gateway	to	Asia”	in	the	center	of	the	Southeast	Asia	and	

the	Asia-Pacific	region.	Students	who	study	abroad	in	

Thailand	can	easily	travel	to	Laos,	Cambodia,	Vietnam,	

and	Myanmar.	 Moreover,	 the	 costs	 of	 study	 abroad		

programs	have	been	rising	almost	450	percent	from	1976	

to	2007	(Cressey	&	Stubbs,	2010).	Students	find	Thailand	

relatively	“cheap”	and	a	“unique”	destination.	It	is	much	

less	expensive	than	destinations	such	as	Europe	or	Japan.

Moreover,	 the	government	 supports	 through	 the	Thai	

national	educational	policy,	which	has	been	focusing	on	

internationalization	aiming	at	preparing	graduates	for	the	

demands	of	social	development	and	competition	in	the	

new	age	of	globalization	(Vichan,	2007).	Thailand	is	also	

hosting	major	regional	and	international	organizations,		

i.e.	 ASEAN	University	 Networks	 (AUN),	 Association	

of	 Southeast	 Asian	 Institutes	 of	 Higher	 Learning	 of		

Thailand	(ASAIHL-Thailand),	Southeast	Asian	Ministers	

of	Education	Organization	(SEAMEO),	Regional	Center	

for	 Higher	 Education,	 Regional	 Center	 for	 Tropical		

Medicine	 and	 Regional	 Center	 for	 Archaeology	 and	

Fine	 Arts,	 The	 International	 Institute	 of	 Trade	 and		

Development	(ITD),	and	the	Association	of	Universities	of	

Asia	and	Pacific	(AUAP).	Thailand	has	good	health	care,	

and	excellent	inexpensive	transportation	infrastructures.	

Overall,	the	country	is	quite	safe	and	peaceful	(despite	

recent	 political	 turbulence),	 and	 is	 a	 great	 place	 for	

those	who	are	 interested	 in	 learning	about	Buddhism	

(95	percent	of	 the	population	 is	Buddhist)(Fry,	2010).	

Also	 heritage	 seekers	 (Thai-American)	 target	 with	 6	

percent	of	Thai-American	living	in	Los	Angeles	and	a	

huge	Hmong	community	are	in	the	Midwest,	Minnesota	

and	Wisconsin.	

	 Challenges 

	 There	 are	 still	 obstacles	 or	 potential	 issues	

that	prevent	Thailand	from	successfully	attracting	more	

international	students.	There	are	barriers	and	obstacles	

in	Thailand.	The	barriers	relate	to:	clearly	defined	higher	

education	 policies	 direction	 and	 actual	 implications	

of	 those	 policies	 to	 practice;	 quality,	 standards,	 and		

credibility	of	Thai	educational	programs	and	its	services,		

management	 and	 administration;	 level	 of	 English	

language	 and	 inter-cultural	 competence	 of	 human		

resources	 both	 faculties	 and	 administrative	 staff;		

bureaucratic	 management	 system	 and	 coordination;		

immigration	policies;	visibility	of	Thai	higher	education	

in	U.S.	prospective	market;	competition;	and	leadership.	

	 Characteristics of successful programs and /

what are the factors having contributed to their suc-

cess? 

	 Successful	programs	characteristics	consisted	of	

two	main	important	elements:	1)	program	design,	and	

2)	supportive	systems	for	operation,	administration	and	

management.

	 An	 effective	 program	 design	 differentiated	

study	abroad	program	from	regular	travel	and	tourism	

(Engle	and	Engle,	2003;	Chalintorn	et.al,	2010).	Course	

selection	and	academic	content	at	host	institution	have	

to	be	aligned	with	that	of	the	home	institution	to	ensure	

that	credits	transfer	properly.	The	content	should	also	



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
105

be	in	diverse	ranges	of	subjects	and	are	not	too	specific.	

Study	abroad	programs	will	be	most	effective	 if	 they	

are	integrated	as	part	of	the	degree	requirements	(WPI).	

Interdisciplinary	 subjects	 and	project-	 based	 approach	

allows	flexibility	for	learning	activities	to	be	created	and	

designed	in	such	a	way	for	all	students	from	all	fields	

of	 study	 i.e.	 STEM.	 Service	 learning	 and	 experiential	

learning	 pedagogies	 and	 project	 based/	 theme	 based	

approach	appear	to	satisfy	both	academic	and	students	

requirements.	A	suitable	academic	calendar	and	weav-

ing	all	the	academic	courses	and	components	together	

in	 order	 to	 maximize	 all	 efforts	 where	 the	 courses	

support	and	enhance	one	another	making	the	program	

more	 meaningful.	 International	 off-	 Campus	 Studies	

Department	or	similar	kind	of	unit	which	is	established	

as	 a	 separate	 organization	 responsible	 for	 established	

guidelines,	 policies	 and	 procedures,	 risk	management	

and	overseeing	and	handling	study	abroad	arrangements	

and	activities	related	to	off	campus	study.	It	is	separate	

in	 function	 from	 faculty	 and	 department,	 and	makes	

the	process	more	efficient,	and	less	cumbersome.	Sup-

plements	of	program	features	provide	opportunities	for	

immersion	and	cultural	learning	which	can	be	arranged	

through	housing	with	Thai	roommates	and	home	stays	

with	host	family.	Level	of	entry	language	is	important	

for	students’	cultural	understanding	and	immersion.	Ori-

entation	and	preparation	of	learning	about	host	country	

and	preparation	of	 courses	prior	 to	 the	actual	 trip	 to	

the	destination	are	important	so	that	students	and	staff	

are	well	prepared	for	reaching		personal	and	academic	

goals	during	the	time	of	study	abroad.	On-site	mentors	

and	 opportunity	 of	 reflection	 are	 keys	 facilitating		

students’	learning	and	development.	Staff	involvement	

and	institutional	involvement	and	Supportive	and	clearly	

defined	policies	and	procedures	are	major	elements	to	

success	of	the	program.	Incentives	for	faculty	involvement	

in	the	off-	campus	study	program	is	the	case	for	WPI	

and	St.	Olaf	staff.	Leadership	and	experience:	Faculties	

or	Directors	of	program	who	have	long	experience	and	

deep	understanding	of	the	Thai	contexts	and	culture	are	

other	keys	(Dr.David	Streckfuss-CIEE	Khon	Kaen;	Matha	

Butt-	SIT	Payab;	Dr.	Richard	Vaz-WPI).	Program	assess-

ment	and	evaluation	by	faculties,	staff	and	participants	

lead	to	continuous	adjustment	and	improvement	of	the	

program.	Well-established	partnerships	with	the	locals’	

network	 organizations,	 government	 agencies,	 NGOs	

and	communities	are	further	essential	keys.	The	above	

aspects	give	ranges	of	sites	and	a	variety	of	projects	to	

be	designed	 in	order	 to	 suit	 the	needs	of	 sponsoring	

parties	and	students’	learning	objectives.	Moreover,	shar-

ing	facilities	and	exchanges	of	available	resources	among	

partners	ease	hurdles	on	some	operational	 issues	and	

also	reduce	costs	of	operation.

	 Study abroad program and satisfaction of 

experiences.

	 Ten	 aspects	 of	 study	abroad	programs	 to	be	

maintained	 or	 improved	 were	 identified	 as	 well	 as	

regression	model	for	prediction	of	satisfaction	(R	square	=	

47.5	percent)	of	the	study	abroad	experience	in	Thailand	

was	established.

	 Based	on	an	extensive	electronic	survey	of	874	

individuals	going	back	five	decades,	it	was	found	that	

for	 the	most	 part	 these	 students	 had	 highly	 positive	

and	often	transformative	experiences	in	Thailand.	They	

found	many	attractive	aspects	of	Thailand,	particularly	

the	 warm	welcoming	 attitude	 of	 Thais	 toward	 them	

(perhaps	partially	a	legacy	of	Thailand	that	never	have	

been	colonized),	the	exposure	to	another	quite	different	

way	 of	 life,	 the	 abundance	 of	 tasty	 and	 high	 quality	

food,	the	generally	low	cost	of	living,	and	the	ease	of	

travel	to	neighboring	Southeast	and	East	Asian	countries.	

However,	 these	 students	 did	 not	 find	 Thai	 language	

study	 as	 important	 in	deciding	 to	 study	 in	Thailand.	

From	triangulation	of	data	from	survey	and	interviews,	it	

was	found	that	the	following	aspects	need	to	be	maintain	

or	improved	for	satisfaction	of	study	abroad	in	Thailand:	

1)	quality	of	language	instruction,	2)	quality	of	teaching	

styles,	 3)	 costs	of	 the	program,	4)	 ranges	of	program	

offers,	 5)	 administrative	 aspects	 of	 the	 program,	 6)		

availability	of	host	family,	7)	service	learning	opportunity,	
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8)	opportunity	for	independent	travel,	9)	facilities	and	

infrastructures,	and	10)	internship	opportunity.	

	 These	 following	 factors	 can	 explain	 the		

prediction	 of	 satisfaction	 model	 of	 study	 abroad		

experience	in	Thailand:	1)	living	in	Thailand	offer	unique	

and	unusual	experience,	2)	city	which	program	based	

-other	than	Bangkok,	3)	it	is	easy	to	organize	activities	

or	make	contacts/ask	for	cooperation	with	Thai	NGOs,	

or	other	organization,	4)	interested	in	learning	about	Thai	

culture,	5)	describe	Thailand	as	gate	way	to	Asia	being	

easy	to	travel	to	other	neighboring	countries,	6)	expected	

study	 abroad	 improve	 career	 aspect,	 7)	 infrastructure	

and	 facilities,	 8)	 reputation	 of	 institution	 and	 highly		

qualified	 professor	 to	 supervise	 students,	 9)	 ethnics	

(Asian	American),10)	safety	of	the	country,	11)	program		

good	 fit	 with	 academic	 requirements,	 12)	 field	 of		

study-Natural	and	Physical	Science,	13)	study	prior	to	

the	trip,	and	14)	Thai	great	hospitality	and	welcoming.

	 Four Key Major Recommendations and 

Strategies 

	 1.	 To	 establish	 public	 organization	 “Thai	

Association	 for	 International	 Education”	 (TAFIE),	 this	

organization	is	impartial	and	responsible	for	all	concerns	

about	international	education	as	follow:	a)	establishing	

the	 policy	 direction	 for	 international	 education	 in	

Thailand	 “positioning”;	 b)	 setting	 up	 monitoring	

and	 control	 system	mechanism	 for	 standard	 quality		

management	 and	 administration	 of	 international		

programs;	 c)	 establishing	 standard	 requirements	 for		

international	 programs	 to	 be	 accredited	 as	 well	 as		

guidelines	for	assessment	and	evaluation	of	the	program	

then	assess	981	international	programs	which	are	taught	

in	English	and	ranking	them	according	to	their	quality	

which	 reflected	 by	 depth	 of	 contents	 and	 rigor	 of		

curriculum	and	learning	pedagogies	not	just	by	simply	

teaching	 Thai	 courses	 in	 English;	 this	 process	 should	

be	 carried	 out	 by	 the	MOE	 /ONESQA;	 	 d)	 clearing	

house	of	information	center	for	Thai	higher	education	/	

international	 education	 and	 international	 institutions,	

maintaining	 and	 updating	 databank	 of	 international	

programs	and	fields	of	study	as	well	as	an	inventory	

lists	 of	 experts	 or	 professors	 of	 various	 fields	 and		

institutions;	 e)	 providing	 opportunity	 for	 matching	

partners	 for	 academic	 and	 research	 connections	 or	

exchanges	 of	 knowledge	 and	 resources	 among	

Thai-US	 institutions;	 f)	 provide	 transfer	 guidelines,		

accurate	update	contacts	of	institutions	and	programs;		

and	g)	promoting	Thai	international	education	in	U.S.	

study	 abroad	market	 by	 working	 together	 with	 “the	

consortium”	of	Thai	institutions	that	provide	international	

programs,	creating	dynamic	website	of	the	PO	providing	

a	channel	of	communication	through	this	website	of	“Thai	

Association	for	International	Education”	where	members	

and	stakeholders	can	share	information	as	well	as	allow	

queries	to	be	asked	and	the	answers	are	made	on	the	

webpage,	and	publishing	newsletters	of	 the	programs	

and	activities.	

	 2.	 To	 establish	 Professional	 Organization	

(PO	 as	 a	 	 Sub-Unit	 of	 the	 “Thai	 Association	 for		

International	Education”,	ideally,	professional	organization		

should	 have	 networks	 of	 units	 distributed	 in	 all	

institutions	 that	 offer	 international	 programs.	 The	

function	 of	 PO	 is	 to	 provide	 the	 professional	 advice,		

consultation,	 and	 training	 with	 relation	 to	 providing	

services	to	 international	students,	scholars,	 faculties	 in	

terms	 of	 academic,	 cross-cultural	 communication	 and	

interactions,	 English	 language	 training,	 and	 life	 off		

campus	while	abroad.	PO	will	act	as	support	units	to	

help	both	Thai	academic	and	staff	to	effectively	carry	out	

their	tasks	in	providing	a	quality	services	to	prospective	

international	students	and	faculties	successfully.	

	 3.	 Industrial	policy	refers	to	the	government	

strategically	 choose	 sector	 to	 promote	 and	 develop		

(Fry,	 2011).	 To	 pursue	 industrial	 policies	 in	 interna-

tional	education	sector,	the	government	should	decide	

if	 to	 resist,	 to	 adapt,	 or	 to	 induce	 structural	 changes	

(Diebold,	 1980)	 for	 attracting	U.S.	 international	 study	

abroad	 students	 target	 to	 Thailand.	 According	 to	 the	

National	 Economic	 and	 Development	 Plan	 as	 to	 be-

come	an	Education	hub	for	the	region	and	in	Southeast	
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Asia	by	2015,	and	when	the	government	pursuing	the	

industrial	policies,	it	has	to	choose	the	strategic	niches	

to	promote	and	to	develop.	These	niches	are	Thailand’s	

competitive	advantages,	i.e.	a)	Thailand	as	“Kitchen	of	

the	world”;	b)	tourism	(medical,	adventure,	environmen-

tal,	cultural,	religious,	retirement);	c)	major	attractions/

infrastructures:	Bangkok	is	named	the	best	city	in	the	

world,	 MICE(meetings,	 Incentives,	 Conventions	 ,and	

Exhibitions),	 IMPACT,	 Queen	 Sirikit	 Center,	 BITEC,	

relatively	low	costs;	d)	“Detroit	of	the	East”	(Rayong);	

e)	international	education	hubs;	f)	world	class	entertain-

ment	center;	g)	manufacturing,	electronics,	textiles,	design,	

fashion;	h)	gems	and	gem	cutting;	i)	transpiration	hub,	

gateway	to	Southeast	Asia,	centrally	located	in	the	Asia	

region	and	between	the	dynamic	of	economics	of	China	

and	 India(Fry,2011).Thus	 by	 designing	 the	 marketing	

strategies	to	promote	the	program	by	keeping	students’	

needs	 and	 niches	 area	 that	 matches	 with	 students	

purposes	 of	 learning	 and	 activities	 will	 enhance	 the	

attractiveness	of	the	program	to	U.S.	target	group.	

	 4.	 To	 study	 U.S.	 students	 market,	 after	

identifying	 the	niches	 of	what	Thailand	 can	offers	 to	

U.S.	study	abroad	students	and	then	studying	the	needs	

of	U.S.	study	abroad	programs,	the	characteristics	will	

effectively	 enhance	 the	 design	 strategies	 to	 outreach	

them.	 The	 potential	 target	 groups	 can	 	 effectively	

reach	through	U.S.	study	abroad	office,	professors	and	

faculties	 or	 friends	 and	 personal	 contacts.	 There	 are	

Asian	 Americans	 and	 heritage	 seekers,	 i.e.	 Hmong,	

Karen	 and	 others	 who	 are	 interested	 to	 learn	 about	

their	 family	 roots,	which	 these	groups	are	now	more	

economically	able	to	afford	to	study	abroad	than	before.	

Marketing	campaign	should	be	directed	toward	Hmong		

Community	in	Upper	Midwest,	over	100,000	people	are	in		

Minnesota	 and	Wisconsin,	 many	 of	 these	 individuals	

and/or	their	parents	were	born	in	Thailand	and	spent	

time	in	refugee	camps.	Another	target	area	for	heritage	

seekers	is	in	Los	Angeles	where	67	percent	of	Thai-Amer-

icans	live	in.	In	addition,	another	target	group	is	higher		

education	 institutions	 with	 strong	 Southeast	 Asian	

Studies	programs,	including	the	Southeast	Asian	Studies	

Summer	Institute.	These	institutes	are		the	University	of	

Michigan;	the	University	of	Wisconsin;	the	University	of	

California,	Los	Angeles;	the	University	of	Washington;	

Cornell	 University;	 Northern	 Illinois	 University;	 the	

University	of	Hawaii;	 the	University	of	Ohio;	Arizona	

State	University;	the	University	of	California,	Berkeley;	

the	University	of	Illinois;	Yale	University;	and	others.		

	 From	proposed	 four	major	 recommendations,	

this	can	be	shown	in	tetrahedral	model	of	interrelation-

ship	between	four	key	strategies	as	shown	below.	
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Figure 1:	Tetrahedral	model	of	Interrelationship	between	Public	Organization,	Professional	Organization,	Industrial	

Policies,	U.S.	Target	Market	(Adapt	from,	Tetrahedral	model	of	linkages	between	Policy,	Planning,	and	

Implementation;	Sippanondha	and	Fry,	1981)
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	 The	USA	has	the	initiative	to	increase	dramati-

cally	the	number	of	Americans	studying	abroad	(Lincoln	

Commission,	2004;	Simon	Act,	2009).	Thailand	now	has	a	

special	opportunity	to	increase	significantly	the	numbers	

of	 Americans	 choosing	 Thailand	 as	 a	 destination	 for	

their	study	abroad.		The	tetrahedron	model	highlights	

the	key	strategies	that	can	enhance	the	flow	of	students	

to	Thailand.	Critically	 important	 is	 the	need	to	create	

a	 small,	 but	 dynamic,	 international	 education	 public	

organization	with	the	mandate	to	promote	Thailand	as	

a	study	abroad	destination.	This	is	related	to	Thailand’s	

national	policy	for	the	country	to	become	an	international	

education	hub	as	one	of	its	key	strategic	niches.	In	the	

West,	the	USA	has	been	the	most	popular	study	abroad		

destination.	 	 Thailand,	 with	 appropriate	 policies	 and	

strategies,	 has	 the	 potential	 to	 be	 one	 of	Asia’s	most	

popular	and	attractive	destinations.
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	threefold:	

(1)	to	examine	the	challenges	and	benefits	experienced	

by	 international	 students	 enrolled	 in	 postsecondary		

education	 institutions	 in	 Kunming,	 Yunnan	 Province,		

China;	 (2)	 to	 identify	 factors	 that	 attract	 and	 retain		

students	who	choose	to	study	in	Yunnan	Province	rather	

than	 in	 areas	 of	 China	 more	 frequently	 selected	 by		

international	students—Beijing,	Shanghai,	and	Guangzhou,	

for	 example;	 and	 (3)	 to	 suggest	 that	 guidelines	 of	

postsecondary	education	institutions	in	Yunnan	Province	

can	follow	to	motivate	international	students	to	study	

in	 that	 region	 of	 China.	 Data	 were	 gathered	 during		

semi-structured	interviews	with	a	purposive	sample	of	

12	international	students	from	10	countries	enrolled	at	

three	postsecondary	education	institutions	in	Kunming,		

Yunnan	 Province.	 Respondents	 cited	 numerous		

challenges	and	difficulties	related	to	their	study-abroad	

experiences;	however,	these	factors	appear	to	be	more	

than	offset	by	the	benefits	respondents	experienced.	

Key words:	 international	 students,	 postsecondary	

education	 institutions,	 intersection	 of	 academe	 and		

national	culture

Background

	 International	education	experiences	are	increas-

ingly	 commonplace.	 The	 number	 of	 students	 seeking	

higher	 education	 outside	 of	 their	 home	 country	 has	

reached	nearly	two	million,	and	the	number	is	expected	

to	reach	5	million	over	the	next	20	years	(Ministry	of	

Education,	New	Zealand,	2006).	

	 China’s	 Ministry	 of	 Education	 (2009)	 has	

set	 a	 goal	 of	 hosting	 at	 least	 500,000	 international		

students	by	2020,	making	China	the	largest	study-abroad		

destination	 in	 Asia	 for	 students	 around	 the	 world.	

International	 students	 studying	 in	 China	 in	 2009	

reached	238,000,	the	highest	number	since	international		

enrollment	 data	 began	 to	 be	 collected	 in	 1950.	 The	

number	 of	 U.S.	 students	 studying	 abroad	 in	 China	

increased	from	1,396	in	1995-96	to	13,188	in	2007-08	

(Institute	of	International	Education,	2009).

	 Like	other	provinces	in	China,	Yunnan	Province	

is	 trying	 to	 increase	 its	 international	visibility	 though	

educational	linkages	with	other	countries.	For	example,	

the	Province	launched	a	set	of	“Bridgehead”	strategies	

targeting	countries	in	Southeast	Asia.	The	strategies	call	

for	more	Southeast	Asian	students	to	study	in	Yunnan	

Province	(Yunnan	Provincial	Department	of	Education,	

2010).	
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	 Unlike	 China’s	 national	 recruitment	 system	

for	 domestic	 students	which	 is	 heavily	 influenced	 by	

governmental	policies,	international	student	recruitment		

is	 more	 market-	 and	 client-oriented.	 International		

students’	perceptions	of	quality	are	equally	shaped	by	

academic	 and	 non-academic	 aspects	 of	 their	 higher		

education	 experience	 (Heggins	 and	 Jackson,	 2003;	

Cameron	 and	Meade,	 2002).	 For	 example,	Washburn,	

Beaumont,	 and	 Teasdale	 (2001)	 found	 that	 obtaining	

clear	information	from	host	institutions,	assistance	with	

accommodations,	cross-cultural	training,	orientation	and	

peer	support	programs,	and	English	language	tutoring	

were	rated	highly	by	international	students	in	Canada.	

	 Higher Education in China

	 Higher	 education	 in	 the	 People’s	 Republic	

of	China	has	undergone	dramatic	changes	during	 the	

last	decade.	The	opening	up	of	the	Chinese	economy,		

technological	developments,	and	rising	family	incomes	

have	 resulted	 in	 an	 increased	 demand	 for	 higher		

education.	China’s	entry	into	the	World	Trade	Organization	

(WTO)	 in	 2001	 “has	 fostered	 international	 trade	 in		

education	 and	 opened	 up	 China’s	 national	 higher		

education	system	to	an	international	presence”	(Parkay	

and	Wu,	2005).	Policy	makers	 at	 the	highest	 level	 in	

China	 realize	 that	 economic	 success	 depends	 upon	

the	 nation’s	 ability	 to	 develop	 a	 system	 of	 higher		

education	 that	 attracts	 an	 increasing	 number	 of		

international	students.	

	 China’s	system	of	higher	education	is	among	

the	world’s	largest.	Approximately	16	million	of	China’s	

1.3	 billion	 population	 are	 enrolled	 in	 post-secondary		

programs	 (China	 International	 Education	 Association,	

2004).	 China	 has	 more	 than	 3,000	 universities	 and	

colleges-of	 these,	 1,225	 are	 full-time	 colleges	 and		

universities;	686	adult	higher	education	institutions;	and	

1,202	new	private	universities	and	colleges	(Min,	2004).	

Among	the	recent	changes	in	Chinese	higher	education	

are	structural	reforms,	quality	enhancement	programs,	

and	a	drive	to	develop	several	national	universities	into	

world-class	institutions.

 Yunnan Province and Kunming

	 Yunnan	 Province	 is	 in	 Southwestern	 China.		

Yunnan	 Province	 is	 larger	 than	 Germany	 and	 has	 a	

population	 of	 more	 than	 42	 million	 people.	 Yunnan	

(meaning	 Clouds	 in	 the	 South)	 Province	 is	 the	most	

southwest	region	of	China	and	has	borders	with	Vietnam,	

Laos,	and	Burma,	and	with	the	Tibet	Autonomous	Region	

(TAR).	There	are	26	different	ethnic	minorities	in	Yunnan,	

making	it	the	most	culturally	diverse	province	in	China.	

Kunming,	often	called	“Spring	City,”	is	the	capital	and	

largest	city	of	Yunnan	Province.	The	city	is	the	political,	

economic,	communications	and	cultural	center	of	Yunnan,	

and	is	 the	seat	of	 the	provincial	government.	Though	

Kunming	has	more	than	6	million	 inhabitants,	almost	

twenty	Chinese	 cities	 are	 larger.	Kunming	 is	 a	major	

educational	 and	 cultural	 center	 in	 southwest	 China,	

with	universities,	medical	and	teacher-training	colleges,	

technical	 schools,	 and	 scientific	 research	 institutes.	 In	

addition,	Kunming	is	viewed	by	people	throughout	the	

rest	of	China	as	an	ideal	tourist	destination,	and	the	city	

has	 numerous	 upscale	 high-rise	 apartment	 buildings,	

shopping	centers,	and	luxury	hotels.		

Research Questions

	 Within	 the	 preceding	 context,	 this	 study	

establishes	baseline	data	that	reflect	the	challenges	and	

benefits	experienced	by	international	students	enrolled	

in	 postsecondary	 education	 institutions	 in	 Kunming,		

Yunnan	Province,	China.	Specifically,	the	study	addressed	

the	following	research	questions:	

	 How	 do	 students	 learn	 about	 postsecondary		

education	 in	 Yunnan	 Province,	 and	 what	 factors		

encourage	 them	 to	decide	 to	become	an	 international	

student	in	Yunnan?

	 Why	 do	 they	 choose	 Yunnan	 Province	 as	 a	

study-abroad	destination?

	 Why	 do	 they	 choose	 to	 study	 in	 Yunnan		

Province	instead	of	other	places	in	China?	

	 What	 is	 the	 nature	 of	 their	 experiences	 as		

international	students	in	Yunnan	Province;		what	do	they	
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report	as	salient	benefits,	difficulties,	and	challenges	of	

studying	in	Yunnan	Province?

	 In	what	ways	does	a	study-abroad	experience	

in	Yunnan	Province	help	 international	 students	 attain	

their	career	goals?

	 What	 “lessons”	 have	 they	 learned,	 and	what	

advice	would	they	offer	their	home	country	peers	about	

studying	in	Yunnan	Province?

Methods   

	 Based	 on	 the	 purpose	 of	 this	 study	 and	 the	

research	questions	posed,	the	most	appropriate	research	

methodology	was	qualitative	research.	This	study	was	

designed	 as	 a	 systematic,	 planned,	 inquiry	 (Robinson	

and	Savenye,	2004),	grounded	in	the	world	of	experience	

(Shank,	2002).		

	 The	 researchers’	decision	 to	use	a	qualitative	

research	 method	 instead	 of	 a	 quantitative	 or	 mixed	

methods	approach	was	not	based	on	which	method	is	

superior,	but	rather	which	method	is	best	suited	to	the	

research	questions	being	asked	and	the	purpose	of	the	

study	(Patton,	2002).	The	purpose	of	qualitative	inquiry	is	

to	gain	understanding	from	knowledge	that	is	discovered	

and	to	interpret	social	interactions	(Stake,	1995).	

	 Numerous	 definitions	 of	 qualitative	 research	

exist	 (Patton,	 2002).	 Shank	 (2002)	 defines	 qualitative	

research	 as	 a	 planned,	 orderly	 inquiry	 grounded	 in	

the	 world	 of	 experience	 that	 enables	 researchers	 to	

understand	 how	 others	make	meaning.	 Patton	 (2002)	

describes	qualitative	research	as	an	effort	to	understand	

unique	situations	and	the	interactions	and	contexts	 in	

which	they	occur.	

Data Source

	 The	 12	 participants	 were	 from	 10	 countries;	

six	were	females	and	six	males.	As	Table	1	shows,	four	

students	are	studying	Chinese	medicine;	the	remaining	

eight	are	studying	Chinese	language	and	culture.				

Table 1.  Participants’	Background	Information		

Pseudonym Sex Age Nationality Program Institution Type

Matt M 20 USA Chinese Comprehensive	University

Tom M 26 USA Chinese Comprehensive	University

Alisa F 23 Italy Chinese Comprehensive	University

Tania F 27 Costa	Rica Chinese Comprehensive	University

Hugo M 25 Belgium Chinese Comprehensive	University

Lucas M 28 Netherlands Chinese Private	Language	School							

Navah F 28 Israel Chinese Private	Language	School							

Franco M 29 France Chinese Private	Language	School							

Song-hee F 20 Korea Chinese Medicine		Medical	School

Mita F 21 Indonesia Chinese Medicine		Medical	School

Duong M 25 Vietnam Chinese Medicine		Medical	School

Rosalia F 35 Italy Chinese Medicine		Medical	School
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Data Gathering and Analysis

	 Data	 were	 gathered	 during	 semi-structured	

interviews	 (approximately	one	hour	 in	 length)	with	a	

purposive	sample	of	12	international	students	enrolled	at	

three	postsecondary	education	institutions	in	Kunming,	

Yunnan	Province.	 Interviews	were	video	 recorded	 for	

later	 transcription	 and	 analysis.	 Interviews	with	 three	

students	 from	 Indonesia,	 Vietnam,	 and	 Korea	 were		

conducted	 in	 Chinese;	 the	 other	 interviews	 were		

conducted	in	English.		

	 Data	analysis	followed	steps	commonly	used	in	

analyzing	qualitative	data:	(1)	transcriptions,	(2)	coding,	

(3)	 generation	 of	 qualitative	 themes,	 (4)	 qualitative	

interpretations	 from	 data,	 and	 (5)	 confirmation	 of		

findings	and	interpretations	(Creswell,	2007).

Findings

	 The	 following	 sections	 present	 study	 results	

with	reference	to	the	questions	that	provided	the	focus	

for	the	inquiry.	

	 “Off the Beaten Path”

	 Generally,	Yunnan	Province	is	not	“well-known”		

among	 students	 from	 other	 parts	 of	 the	 world,		

particularly	the	West.	Participants	in	this	study	learned	

about	Yunnan	Province	in	a	variety	of	ways:	 through	

partnership	programs	operated	by	their	universities,	by	

“word	of	mouth,”	or	“by	chance.”

	 Participants	viewed	Kunming	as	different	from	

other	big	cities	in	China,	such	as	Beijing,	Shanghai,	or	

Guangzhou.	It	was	frequently	noted	that	Kunming	and	

Yunnan	Province	are	“off	the	beaten	path.”	

	 As	the	following	comments	indicate,	university	

partnerships,	 friends	 and	 relatives,	 and	 study-abroad	

agencies	were	the	most	common	means	through	which	

students	 learned	 about	 postsecondary	 education	 in	

Yunnan	Province.	

	 I first came to China as an exchange student 

in Xiamen; then, one of my professors told me about 

Yunnan and Kunming (Tom, USA).

 I had a friend who did an internship in Kun-

ming; he convinced me to come here (Franco, France).

Some respondents, such as the following student, learned 

about educational opportunities in Yunnan Province by 

themselves-for example, through travel, work, or search-

ing on the Internet. 

 I lived for 3  months in Guizhou in 2006, and 

during that time I spent 5 weeks in Kunming. I came 

back to Kunming in 2008, and I have been here ever 

since (Lucas, Netherlands).

 Partnerships between Yunnan Province and 

other countries played an important role in encourag-

ing respondents to study in this region of China. For 

example, one student made the following comment:   

 I got a scholarship from the Chinese Embassy. 

Three years ago Costa Rica started relations with Main-

land China (Tania, Costa Rica). 

Motivation to Study in China

	 Students	chose	to	study	in	China	for	a	variety	of	

reasons.	One	group	of	students	chose	to	study	in	China	

because	 they	were	majoring	 in	Chinese	 language	and	

culture,	Chinese	medicine,	or	Asian	-	related	programs	

at	their	home	universities.	Comments	from	two	of	these	

students	are	presented	in	the	following:

	 I learned Chinese at my university in Italy; 

so, China was the only place for me to consider (Alisa, 

Italy).

 My major was Sinology. I decided to study 

in China; I didn’t consider any other countries (Hugo, 

Belgium).

 Another group of students chose to study in 

China because they had connections with China as a 

result of family, business, or travel experiences. For 

example, one student made the following comment:  

 My grandpa and my mother’s parents are from 

Guangzhou. I thought I should come to China to see my 

family’s hometown and to learn about Chinese culture 

and language (Tania, Costa Rica). 
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Motivation to Study in Yunnan Province

	 Students	 reported	 a	 variety	 of	 reasons	 for	

choosing	 to	 study	 in	 Yunnan	 Province	 rather	 than	

another	 location	 in	 China,	 such	 as	 Beijing,	 Shanghai,	

or	Guangzhou.	 Some	 respondents	 purposely	 chose	 to	

study	in	Yunnan;	on	the	other	hand,	exchange	program	

students	or	students	whose	parents	made	study-abroad	

arrangements	had	fewer	choices,	as	the	following	two	

students	explain:		

	 I joined the study-abroad program at the

University of Vermont. I didn’t know about Yunnan 

until I enrolled in the program (Matt, USA).

 I was admitted to medical school in Beijing and 

Kunming. My parents sent me here (Kunming) because 

it’s less expensive than Beijing” (Song-hee, Korea).

 In addition, students who were able to choose 

a study-abroad location chose Yunnan Province and 

Kunming for the following reasons: pleasant weather, 

beautiful scenery, diverse minority culture, access to 

Southeast Asia, hospitable people, less crowded than 

other parts of China, and more “authentic” Chinese 

culture. The following comments reflect such reasons 

for choosing to study in Kunming: 

 I like the opportunities I have as a musician in 

Kunming. Compared to home, the environment is more 

open for music (Hugo, Belgium).

 Kunming has good food, good weather, and a 

lazy, laid-back lifestyle (Alisa, Italy).

 I didn’t want to go to Beijing or Shanghai. I 

wanted my first experience in China to be at a smaller 

place, with beautiful weather, good people, and a  

welcoming attitude Alisa, Italy).

 Kunming is smaller, and I would have more 

opportunity to speak Chinese here (Matt, USA).

 Guuizhou was boring compared to Kunming. 

Yunnan is a beautiful province. I love the minority 

cultures, the beautiful landscape and scenery (Navah, 

Israel).

Value of Studying Abroad in China

	 Generally,	 the	 international	 students	 who	

participated	 in	 this	 study	 reported	 high	 levels	 of	

satisfaction	 with	 respect	 to	 motivators	 such	 as		

achievement,	 recognition,	 advancement,	 and	 growth.	

With	few	exceptions,	they	placed	great	value	on	their	

study-abroad	 experiences	 in	China	 and	 believed	 they	

made	 a	 significant	 contribution	 to	 their	 psychological	

growth,	self	actualization,	and	sense	of	achievement.	In	

the	following,	several	students	comment	on	the	value	of	

studying	abroad	in	China:		

	 I lived 20 years without leaving New Jersey 

and Vermont where I went to school. But you come to 

a completely different country on the other side of the 

earth. It opens your eyes. Wow, things are just different. 

Study abroad makes you a better person (Matt, USA). 

 I learned a lot from studying here. Before I came 

to China, the only language I could speak was Spanish. 

Now, I can speak not only Chinese, but English (Tania, 

Costa Rica).

 I like the international community. Most of my 

friends are foreigners (Hugo, Belgium).

 My advice to international students would be 

not to stay in a group; go out and meet other people. 

Don’t be afraid to speak Chinese; take advantage of the 

opportunities (Navah, Israel). 

 Don’t stay in Holland if you want to study 

Chinese . . . come to China to study the language (Lucas, 

Netherlands).

 Don’t be afraid to come out to China, you can 

make your own lifestyle here” (Franco, France).

 In addition, several respondents said that 

studying in China would contribute to their advance-

ment and attainment of career goals. For example, three 

students made the following comments about how their 

current experiences as international students in China 

would benefit them in the future:   

 It was important for me to start learning some-

thing that would benefit me in the future. I couldn’t 

find my ‘nitch’ in Holland (Lucas, Netherlands).
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 I have good Chinese friends who help me out. 

I want to get an MBA in China and then work for a 

Chinese company in the USA or a U.S. company in 

China (Matt, USA).

 In the future, I want to bring Belgian travel 

groups to China and expose them to China (Hugo, 

Belgium).

Challenges of Studying in China

	 In	addition,	respondents	cited	numerous	stres-

sors	 related	 to	 their	 day-to-day	 living	 experiences	 in	

Kunming.	Most	often	mentioned	were	 factors	such	as	

the	following:	crowded	and	dangerous	traffic,	“no	traffic	

rules,”	smoking	in	public,	experiences	at	local	hospitals,	

and	experiences	with	Chinese	administrative	policies	and	

bureaucratic	structures.	In	the	following,	several	students	

comment	on	the	challenges	of	studying	abroad	in	China:		

I	 had	 trouble	 with	 the	 electricity	 bills.	 I	 was	 in	 my	

apartment	for	6	months	without	receiving	any	utility	bill;	

no	one	told	me	I	had	to	pay	for	electricity.	Suddenly,	the	

electricity	was	cut	with	no	warning.	Dealing	with	the	

bureaucracy	to	make	the	payment	was	horrible.	It	took	

days	to	get	it	back	on	(Navah,	Israel).

	 I have been to the hospital a few times . . . 

strange environment and long waiting lines. A weird 

process; hygiene bothered me (Hugo, Belgium).

 I have health problems, and I have trouble 

finding suitable medicine, getting my tests, and com-

municating my symptoms and problems (Tania, Costa 

Rica).

 I got sick and went to the hospital. I had trou-

ble communicating there. The process in the hospital 

annoyed me; the doctors don’t speak any English (Tom, 

USA).

 Doing everyday things is tough, especially 

because of the language barrier (Lucas, Netherlands).

 Life here (at the newly built university town) 

is too hard (Song-hee, Korea).

 I don’t like the Internet blocking. I can’t use 

Facebook (Tom, USA).

 I don’t like the traffic and congestion. The driv-

ing style is chaotic and dangerous (Lucas, Netherlands).

Respondents also reported dissatisfaction with certain 

interpersonal relations, conditions at their universi-

ties, and administrative policies. In the following, two 

students comment on the bureaucratic systems they 

experienced at their universities:

 I don’t like the setup of the university program, 

which is located near the lake park and separated from 

the main campus. It doesn’t make you feel like a part 

of something (Lucas, Netherlands).

 The university was strict about things—not 

very flexible (Hugo, Belgium). 

Cultural Barriers and Culture Shock

	 At	the	beginning	of	their	study	abroad	experi-

ences	in	Kunming,	some	respondents	experienced	what	

anthropologists	 and	 sociologists	 have	 termed	 culture	

shock-a	kind	of	 free-floating	anxiety	 that	can	afflict	a	

sojourner	 in	 a	 “foreign”	 culture.	 Most	 respondents	

reported	 that	 language	 and	 cultural	 barriers	 were		

significant	 initial	 challenges	and	 led	 to	dissatisfaction.	

The	following	comments	provide	examples	of	stressful	

cross-cultural	experiences	reported	by	respondents:		

	 I would advise Belgians to have patience with 

the culture shock. Be prepared to be stared at. It took at 

least two or three weeks to get used to life here (Hugo, 

Belgium).

 The language barrier was troubling at first 

(Alisa, Italy).

 I have a lot of friends, but I have trouble mak-

ing Chinese friends. It’s frustrating when you can’t 

express yourself to the Chinese (Lucas, Netherlands).

 I don’t like the attitudes that Chinese people 

have toward the Chinese. Also, I don’t like the attitude of 

some foreigners, feeling they can just do as they please 

because they are foreigners (Hugo, Belgium).

 I am tired of being stared at; plus, I don’t like 

the pollution and heavy traffic (Navah, Israel).
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“Lessons” Learned

	 With	 the	 exception	 of	 the	 Asian	 students,	

respondents	 reported	 that	 they	 had	 learned	 many		

“lessons”	and	would	encourage	their	home-country	peers	

to	study	in	China.	However,	when	asked	“Which	place	

in	China	would	you	choose	to	study	at	if	you	had	to	

make	a	decision	again?”	the	three	students	from	Asian	

countries	said	they	would	not	chose	Kunming.

 I would choose to study in Beijing (Duong, 

Vietnam).

 If I had a decision to make again, I would study 

in Shanghai (Mita, Indonesia).

 I would not recommend that anyone from Ko-

rea study in Kunming. Life here is too hard (Song-hee, 

Korea). 

 The	respondents	from	Western	countries,	with-

out	exception,	said	they	would	again	choose	Kunming	as	

a	study-abroad	destination,	and	they	encouraged	peers	in	

their	home	countries	to	study	in	Kunming.	For	example,	

three	students	made	the	following	comments:  

 Kunming has a more genuine Chinese culture. 

I have been to Beijing, Shanghai, and Guangzhou; those 

cities are more developed and westernized. I wanted to 

see the real China (Matt, USA). 

 Don’t stay in Holland if you want to study 

Chinese . . . come to Kunming (Lucas, Netherlands).

 Don’t be afraid to come to China, you can make 

your own lifestyle here (Franco, France).

A Theoretical Perspective

	 Additional	insight	into	the	factors	that	motivated	

international	 students	 to	 study	 in	 Kunming	 emerged	

when	 the	 researchers	 applied	 Herzberg’s	 motivation-

hygiene	 theory	 to	 the	 analysis	 of	 data.	 According	 to	

Herzberg,	“satisfiers”	(or	motivators)	such	as	achievement,	

the	work	itself	(in	this	case,	study	abroad	in	Kunming),	

and	opportunities	for	growth	fulfill	an	individual’s	need	

for	self	actualization	and	psychological	growth.	On	the	

other	hand,	“dissatisfiers”	(or	hygiene	factors)	lead	to	a	

lack	of	satisfaction.	In	addition,	Herzberg	maintains	that	

hygiene	factors	are	“maintenance	factors,”	since	they	are	

necessary	 to	 avoid	 dissatisfaction,	 but	 their	 presence	

does	not	provide	satisfaction	(Herzberg,	Mausner,	and	

Snyderman,	1959;	Herzberg,	1987).	In	general,	motivators	

tend	to	produce	job	satisfaction,	while	hygiene	factors	

tend	to	produce	job	dissatisfaction.	

	 Herzberg	(1987)	identified	the	following	satis-

fiers	(presented	in	order	of	higher	to	lower	importance)	

as	contributing	the	most	to	job	satisfaction:	achievement,	

recognition,	work	itself,	responsibility,	advancement,	and	

growth.	The	following	are	among	those	Herzberg	found	

to	make	the	greatest	contribution	to	job	dissatisfaction:	

company	policy	and	administration,	supervision,	relation-

ship	with	supervisor,	work	conditions,	salary,	relationship	

with	peers,	and	personal	life.							

	 Herzberg’s	 theory	 was	 developed	 for	 work		

settings;	for	this	study,	however,	his	theory	was	applied	

to	 students’	 study-abroad	 experiences-to	 their	 “work”	

as	 international	 students.	 Accordingly,	 Herzberg’s		

factor	for	the	“work	itself”	refers	to	the	academic	content	

of	students’	study-abroad	experiences-i.e.,	the	intrinsic,	

psychological	dimensions	of	their	“work”	as	international	

students.	Similarly,	“work	conditions”	refer	to	the	context	

of	students’	experiences—i.e.,	extrinsic,	physical	factors	

that	characterize	their	day-to-day	experiences	in	China.			

The	motivation-hygiene	 theory	 is	 a	useful	 framework	

for	 understanding	 international	 students’	 motivation		

to	 study	 in	 Kunming.	 Three	 “satisfiers”	 from	 the		

motivation-hygiene	theory	proved	useful	in	understanding	

international	students’	motivation	to	study	in	Kunming:	

achievement,	 the	 work	 itself,	 and	 opportunities	 for	

growth.	Respondents	derived	great	satisfaction	from	the	

intrinsic,	 psychological	 dimensions	 of	 their	 “work”	 as	

international	students.	

	 Only two “dissatisfiers” were found to be useful: 

work conditions and company policy and administration 

(in this case, experiences with various Chinese policies 

and bureaucratic structures). Respondents experienced 

the greatest dissatisfaction related to extrinsic, physi-

cal factors that characterized their day-to-day living 

experiences in Kunming.     
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	 Overall, the intrinsic academic experiences of 

studying abroad were the most motivating aspect for 

international students. The least motivating aspect of 

their experiences was the extrinsic conditions under 

which they were studying abroad. In summary, the 

findings imply that respondents were most satisfied 

with the content of their study-abroad experiences and 

least satisfied with the context of their study-abroad 

experiences. 

Conclusion

	 As	data	 from	respondents	 indicate,	 transition	

to	 a	 postsecondary	 education	 institution	 in	Kunming,		

Yunnan	 Province,	 is	 challenging	 for	 international		

students.	Among	these	challenges	were	issues	related	to	

language	barriers,	traffic,	health	issues,	and	administrative	

policies	and	bureaucratic	structures.	While	respondents	

cited	 numerous	 challenges	 and	 difficulties	 related	 to	

their	study-abroad	experiences	in	Kunming,	these	factors	

appeared	to	be	more	than	offset	by	the	positive	aspects	

of	those	experiences.	

	 To	 derive	 the	 greatest	 benefit	 from	 studying	

abroad,	it	is	thus	important	for	international	students	to	

feel	welcome,	supported,	and	integrated	into	the	student	

communities	at	their	host	institutions.	Administrators	and	

policy	makers	should	seek	innovative	ways	to	accomplish	

these	goals.											

Educational Importance

	 This	study	 is	an	 initial	step	 toward	develop-

ing	a	body	of	 literature	on	 the	 internationalization	of	

higher	education	in	a	less	densely	populated	region	of	

China.	It	provides	universities,	government	officials,	and	

higher	education	policy	makers	with	an	understanding	

of	factors	related	to	attracting	and	retaining	international	

students	in	Yunnan	Province.	Study	results	also	suggest	

the	importance	of	various	support	services	and	facilities	

for	international	students.		

	 In	addition,	a	successful,	sustainable	approach	to	

providing	education	for	international	students	in	Yunnan	

Province	has	benefits	for	individuals,	institutions,	and	the	

wider	Chinese	society.	Both	Chinese	and	international	

students	 benefit	 from	 exposure	 to	 other	 cultures	 and	

perspectives,	enabling	them	to	develop	skills	to	succeed	

in	cross-cultural,	global	contexts.	

	 The	Chinese	economy	clearly	stands	to	benefit	

from	planned	and	managed	growth	of	its	international	

student	population.	Such	growth	will	build	international	

relationships,	 skills,	 and	 knowledge	 that	 are	 vital	 to	

China’s	continued	viability	in	a	global	economy.	In	addi-

tion,	the	internationalization	of	Chinese	higher	education	

will	benefit	not	just	the	education	sector	but	other	sectors	

of	 the	 economy	 that	 provide	 services	 to	 international	

students.	
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Abstract

	 The	 primary	 purpose	 of	 this	 study	 was	 to		

examine	the	multiple	perceptions	students,	teachers,	and	

parents	have	of	the	climate	of	Thai	elementary	schools.	A	

secondary	purpose	was	to	determine	the	extent	to	which	

study	results	showed	that	Thailand	was	making	progress	

toward	achieving	the	goal	of	educational	quality	called	

for	in	the	National	Education	Act	of	1999	and	the	Act’s	

Amendments	 in	2002	and	2010.	 	The	Climate	Rating	

Scale	Questionnaire	(CRSQ)	developed	by	the	researchers	

was	used	to	collect	data	from	a	sample	of	395	schools.	In	

general,	the	results	indicated	that	the	three	groups	had	

a	“high”	level	of	positive	perceptions	of	school	climate.	

Two	factors	were		 identified	 that	appeared	to	have	a	

strong	influence	on	these	perceptions:	the	1999	National		

Education	Act,	and	national	efforts	at	educational	reform	

(first	decade,	1999-2008,	and	second	decade,	2009-2018).	

In	 addition,	 the	 results	 indicated	 a	 critical	 need	 to	

enhance	the	“opportunity	for	self-expression	of	students”	

at	Thai	elementary	schools.	In	light	of	study	findings,	

the	chapter	concludes	with	a	discussion	of	Thailand’s	

ongoing	quest	for	educational	quality.			

Key words: school	climate,	elementary	school	climate,	

educational	quality

Introduction

 Education shall aim at the full development 

of the Thai people in all aspects: physical and mental 

health; intellect; knowledge; morality; integrity; and de-

sirable ways of life so as to be able to live in harmony 

with other people.  -- Thailand’s National Education Act 

of 1999  (The Act was amended in 2002 and 2010)

	 The	statement	above	from	Thailand’s	National	

Education	Act	of	1999*	sets	forth	an	educational	goal	

held	by	all	 countries	of	 the	world.	For	Thailand,	and	

virtually	every	country	today,	education	is	essential	to	

the	collective	and	individual	wellbeing	of	its	citizens.

	 Thailand’s	 economic,	 social,	 political,	 and	

technological	future	is	critically	linked	to	its	ability	to	

strengthen	all	aspects	of	its	educational	system.	As	an	

editorial	in	Thailand’s	English-language	newspaper,	the	

Bangkok	Post,	put	it:	“If	Thailand	and	its	people	are	to	

move	forward	economically,	socially	and	politically,	 it	

will	be	through	education”	(Bangkok	Post,	April	1,	2011).

	 The	process	of	strengthening	a	nation’s	school	

system	begins	with	its	elementary	schools.	A	strong	system	

of	 elementary	 education	 provides	 students	 with		

excellent	preparation	for	their	subsequent	schooling	and/or		

entry	into	the	workforce.	Additionally,	a	weak	system	of		

elementary	education	limits	the	possibility	that	meaning-

ful	reform	can	occur	at	the	secondary	level	and	beyond.	

There	are	various	approaches	to	assessing	the	strength	

of	 a	 nation’s	 elementary	 schools.	 The	 most	 common	

approach	 is	 to	 assess	 the	 achievement	 of	 students.	

However,	as	the	following	statement	by	the	editors	of	

Education	 and	 Knowledge	 in	 Thailand:	 The	 Quality	
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Controversy	indicates:	“measuring	educational	achieve-

ments	does	not	adequately	reflect	the	conceptualization	of	

quality	of	education,	not	withstanding	that	it	is	generally	

held	to	do	so”	(Mounier	and	Tangchuang,	2010:	39).	

	 In	 other	 words,	 there	 is	 no	 single,	 “right”	

definition	 of	 quality.	 Thus,	 there	 can	 be	 no	 adequate	

measurement	 of	 this	 elusive	 concept.	 Moreover,	 “no		

assessment	of	the	quality	of	education	is	really	objective	

and	impartial”	(Mounier	and	Tangchuang,	2010:	39).	

	 An	additional	point	can	be	made	about	using	

test	scores	as	the	primary	measure	for	the	quality	of	Thai	

education:	“relying	too	heavily	on	measuring	educational	

achievements	 and	 using	 it	 to	 determine	 educational		

quality	 as	 in	 the	 Thai	 case	 is	 not	 doing	 justice	 to	

other	factors	left	out	or	plainly	ignored”	(Ponqwat	and		

Rupavijetra,	January	2010:	10-11).	

	 Educational	quality	is	a	complex,	multifaceted	

concept.	 A	 more	 informative	 approach	 to	 assessing	

educational	 quality,	 then,	 is	 to	 assess	 the	 climate	 of	

a	 school.	 Examining	 the	 climates	 that	 characterize		

elementary	 schools	 provides	 us	with	 a	 powerful	 and	

nuanced	measure	 of	 the	 quality	 of	 a	 nation’s	 school	

system.	

Purpose of the Research

	 Within	 the	 context	 of	 ongoing	 educational		

reform	in	Thailand,	the	primary	purpose	of	this	study	was	

to	survey	the	multiple	perceptions	of	students,	teachers,	

and	parents	on	various	dimensions	of	school	climate	at	

Thai	elementary	schools.	A	secondary	purpose	was	to	

determine	the	extent	to	which	study	results	show	that	

Thailand	is	making	progress	toward	achieving	the	goal	

of	educational	quality	as	outlined	in	the	1999	National	

Education	Act.	

Significance of the Research

	 Since	there	are	no	recent	studies	of	the	climate	

of	Thai	elementary	schools,	this	study	aimed	to	examine	

the	 multiple	 perceptions	 of	 students,	 teachers,	 and	

parents.	An	increased	understanding	of	school	climate	and	

strategies	for	improvement	is	fundamentally	important	

as	Thai	schools	continue	to	move	toward	school-based	

management	 and	 instruction.	 This	 understanding	will	

enable	schools	to	move	more	efficiently	and	expeditiously	

to	the	next	phase	of	educational	reform	in	Thailand.

Background 

	 To	 provide	 appropriate	 background	 for	 the		

current	study	of	the	climate	of	Thai	elementary	schools,	

this	chapter	begins	with	(1)	a	brief	overview	of	Thailand’s	

system	of	education	and	(2)	a	brief	summary	of	various	

perspectives	on	school	climate.				

	 Education in Thailand

	 According	 to	 the	 National	 Education	 Act	 of	

1999,	 the	 purpose	 of	 education	 is	 to	 promote	 “the	

learning	 process	 for	 personal	 and	 social	 development	

through	 imparting	 of	 knowledge;	 practice;	 training;		

transmission	 of	 culture;	 enhancement	 of	 academic	

progress;	building	a	body	of	knowledge	by	creating	a	

learning	environment	and	society	with	factors	available	

and	conducive	to	continuous	lifelong	learning.”	

	 The	Ministry	of	Education	(MOE)	is	responsible	

for	the	management	of	education	at	all	levels,	including	

the	pre-primary	to	secondary	level,	post-secondary	level,	

and	tertiary	level.	The	MOE	also	provides	non-formal	

education	and	supervises	private	schools	at	all	levels.	In	

addition,	the	MOE	oversees	programs	related	to	religion	

and	culture	(UNESCO,	2011).		

	 Since	2002,	the	MOE	has	operated	according	to	

a	new	organizational	structure.	This	structure	consists	

of	 the	 Office	 of	 the	 Permanent	 Secretary	 (OPS),	 the		

Office	 of	 the	 Education	 Council	 (OEC),	 the	Office	 of	

the	Basic	Education	Commission	(OBEC),	the	Office	of	

the	Vocational	Education	Commission	(OVEC),	and	the	

Commission	on	Higher	Education	(CHE).	

	 At	 the	 local	 level,	 the	 reorganization	 of	 the	

Thai	education	system	led	to	the	establishment	of	175	

Education	Service	Areas	(ESAs)	in	2003.	The	number	of	

ESAs	increased	to	185	in	2008	(Ministry	of	Education	

(2008).	And,	 in	2010,	the	ESAs	were	reorganized	into	
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183	primary	education	service	areas	and	42	secondary	

education	service	areas	(Office	of	the	Minister	Newsline,	

2010).	

	 Each	 Educational	 Service	 Area	 is	 comprised	

of	an	area	committee,	which	is	responsible	for	approxi-

mately	 200	 educational	 institutions	 and	 a	 population	

of	300,000	to	500,000	students	(Ministry	of	Education,	

2008).	Each	Educational	Service	Area	fulfills	the	follow-

ing	 functions:	 implementing	 governmental	 education	

policies;	monitoring,	 empowering,	 and	 supporting	 the	

educational	 management	 activities	 of	 the	 ESA;	 and	

managing	 educational	 programs	 to	 achieve	 objectives	

that	lead	to	students	reaching	educational	standards	as	

well	as	developing	“with	happiness	appropriate	to	their	

age”	(National	Educational	Commission,	2007,	14-20).

	 The	 National	 Education	 Act	 of	 1999	 has	

also	led	to	major	reforms	in	methods	of	teaching	and		

learning	and	the	development	of	more	effective	learning	

environments.	For	example,	 the	Ministry	of	Education	

is	 leading	 the	 transformation	 of	 Thailand’s	 education	

system	by	emphasizing	moral	and	ethical	values	and	a	

“core	program”	to	improve	educational	quality.	

	 A	 leading	 example	 of	 Thailand’s	 educational	

reform	efforts	is	His	Majesty’s	philosophy	of	“Sufficiency	

Economy”	which	promotes	 “moderation	and	harmony	

among	local	communities	in	order	to	meet	their	needs	

in	a	sustainable	manner.”	Key	elements	of	this	program	

include	 the	 following:	 moral	 education	 through	 the	

philosophy	 of	 Sufficiency	 Economy,	 professional		

development,	 a	 laboratory	 school	 project,	 embracing	

diversity,	international	partners	for	reform,	transforming		

language	learning,	supporting	small	rural	schools,	twelve	

years	 of	 free	 education,	 an	 educational	 loan	 fund,	 an	

interactive	 e-learning	 project,	 a	 learn@work	 Catch	

Your	Dream	Project,	a	Fix	It	Center,	One	District	One		

Scholarship	(ODOS)	Program,	and	One	Laptop	Per	Child	

(Ministry	of	Education,	2008).

	 In	 addition,	 the	 National	 Education	 Act	 of	

1999	led	to	two	additional	educational	reform	policies	

for	 Thailand:	 the	 First	 Decade	 of	 National	 Education	

Reform	(1999-2008)	and	the	Second	Decade	of	National	

Education	Reform	(2009-2018).	These	reform	acts	focus	

on	four	changes:	the	“modernization”	of	Thai	people,	new	

teachers,	new	schools	and	learning	centers,	and	a	new	

educational	administration.	With	these	reforms	in	place,	

“Thai	 students	and	 learners	will	become	academically	

keen	and	professionally	wise,	an	important	ingredient	in	

being	able	to	positively	develop	society	for	the	future”	

(Ministry	of	Education,	2010).

	 Basic Education

	 According	 to	 the	 National	 Education	 Act	

of	 1999,	 formal	 education	 is	 divided	 into	 two	 levels:	

basic	and	higher	education	(UNESCO,	2011).	The	basic		

education	 system	 provides	 nine	 years	 of	 compulsory		

education,	 with	 12	 years	 of	 free	 basic	 education		

guaranteed	 by	 the	 Constitution.	 (In	 early	 2009,	 the	

Abhisit	 administration	 put	 into	 effect	 a	 program	 to	

provide	15	years	of	free	education	[3	years	in	preschool	

and	grades	1-12])	(U.S.	Department	of	State,	2011).		Basic	

education	is	divided	into	six	years	of	primary	education	

(Prathom	Suksa)	and	six	years	of	secondary	education	

(Mathayom	 Suksa).	 Secondary	 education	 is	 further		

divided	 into	 three	 years	 at	 the	 lower-	 and	 upper-

secondary	levels.	The	kindergarten	levels	of	pre-primary	

education,	also	part	of	the	basic	education	level,	span	2-3	

years	depending	on	the	locale,	and	are	variably	provided.	

The	Basic	Education	Core	Curriculum	2008	focuses	on	

the	learner’s	development.	The	curriculum	is	composed	

of	nine	core	subjects:	Thai	language,	mathematics,	science,	

social	studies,	religion	and	culture,	health	and	physical	

education,	arts,	occupations	and	technology,	and	foreign		

languages.	 To	 integrate	 local	 wisdom	 and	 culture,		

flexibility	is	built	into	the	curriculum	so	that	it	is	consistent	

with	learning	standards	in	each	of	the	core	subject	areas.	

The	promotion	of	thinking	skills,	self-learning	strategies,	

and	moral	development	is	at	the	heart	of	teaching	and	

learning	 in	 the	 Thai	 national	 curriculum	 (Ministry	 of	

Education,	2008).

	 In	2010,	approximately	408,000	teachers	taught	

at	 public	 schools	 at	 the	 pre-primary	 through	 upper	
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secondary	levels;	and	approximately	126,000	taught	at	

private	schools	at	the	same	levels	(Office	of	Basic	Educa-

tion	Commission,	2011;	Office	of	the	Private	Education	

Commission,	2011).		

	 Primary Education (Prathom Suksa)

	 Primary	education	in	Thailand	is	the	fundamen-

tal	level	of	education.	Every	Thai	citizen	is	required	to	

acquire	education	at	this	level.	Primary	education	“aims	

at	enriching	children’s	multi-faceted	development,	with	

an	emphasis	on	reading	and	writing	ability,	cultivating

morality,	 thinking	 ability,	 life	 skills,	 and	 problem		

solving	 ability	 according	 to	 their	 personal	 needs.	

(Sangnapaboworn,	2007).	Primary	education	is	provided	

at	more	than	21,722	public	elementary	schools	(Office	

of	Basic	Education	Commission,	2011)	and	2,054	private	

schools	 (Office	 of	 the	 Private	 Education	 Commission,	

2011),	most	of	which	are	coeducational.								

	 Currently,	 about	 3.5	 million	 students	 (or	

71	 percent	 of	 the	 population	 ages	 6-11)	 attend	 free,	

government-operated	 public	 elementary	 schools,	 and	

almost	 1	 million	 attend	 private	 elementary	 schools		

(Office	of	Basic	Education	Commission,	2011;	Office	of	

the	Private	Education	Commission,	2011).	Most	students	

attend	 elementary	 school	 in	 rural	 communities,	 since	

three-fourths	of	the	Thai	population	resides	in	rural	areas.	

	 Secondary Education (Mathayom Suksa)   

	 Secondary	education	is	divided	into	Mathayom	

Suksa	 1-3,	 or	 lower-secondary	 education	 (i.e.,	 grades	

7-9),	and	Mathayom	Suksa	4-6,	or	upper-secondary	(i.e.,	

grades	10-12).		At	the	lower-secondary	level,	more	than	

2.1	million	 students	 (or	 73	percent	 of	 the	population	

ages	 12-14)	 attend	 government-operated	 schools,	 and	

367,000	attend	private	school.	At	the	upper-secondary	

levels,	more	than	1	million	students	(or	57	percent	of	

the	population	ages	15-17)	attend	public	schools,	and	

almost	159,000	students	attend	private	schools	(Office	of	

Basic	Education	Commission,	2011;	Office	of	the	Private	

Education	Commission,	2011).					

	 In	2010,	Thailand	had	6,998	public	and	1,186	

private	lower-secondary	schools	(Office	of	Basic	Educa-

tion	Commission,	2011;	Office	of	the	Private	Education	

Commission,	 2011).	 The	 lower-secondary	 education	

emphasizes	focuses	on	“learners’	intellect,	ethics	morality	

and	basic	skills.	It	allows	the	learner	to	explore	his	indi-

vidual	interests	and	aptitudes	through	a	wide	choice	of	

both	academic	and	vocational	subjects”	(Southeast	Asian	

Minister	of	Education	Organization	[SEAMEO],	2006).	

	 At	 the	 upper-secondary	 level,	 the	 number	

of	public	schools	 in	2010	was	2,527,	and	the	number	

of	private	schools	was	577	(Office	of	Basic	Education	

Commission,	 2011;	 Office	 of	 the	 Private	 Education	

Commission,	2011).	The	upper	 level	aims	 to	“provide	

appropriate	 academic	 and	 vocational	 knowledge	 and	

skills	 correspondent	 with	 the	 learners’	 interests	 and		

aptitudes”	 (Southeast	 Asian	 Minister	 of	 Education	

Organization	 [SEAMEO],	 2006).	 	 In	 2010,	 there	were	

2,143,430	Mathayom	Suksa	1-3	students	and	1,057,389	

Mathayom	Suksa	4-6	students	enrolled	in	public	schools	

(Office	of	Basic	Education	Commission,	2011).	During	

the	same	year,	there	were	366,838	Mathayom	Suksa	1-3	

students	 and	 158,549	Mathayom	 Suksa	 4-6	 students	

enrolled	in	private	schools	(Office	of	the	Private	Education	

Commission,	2011).					

	 Buddhist Monasteries and Thai Education

	 Since	 the	 advent	 of	 Buddhism	 in	 Thailand	

nearly	1,000	years	ago,	monks	have	played	a	crucial	role,		

especially	 in	 the	moral	 education	 of	 the	 public.	 “The	

Thai	mind,	in	general,	is	thus	inculcated	with	compas-

sion,	friendliness,	and	love	of	peace”	(Sirikanchana,	1998,	

cited	in	The	India	Gandhi	National	Centre	for	the	Arts	

[IGNCA],	2011).	

	 Similar	 to	 the	 role	 that	Catholic	 schools	 and	

schools	 with	 other	 religious	 affiliations	 play	 in	 U.S.	

education,	 Buddhist	 monasteries	 make	 an	 important	

contribution	 to	education	 in	Thailand.	 Since	about	95	

percent	of	its	population	practice	the	Buddhist	religion,	

Thailand	has	more	than	30,000	private	and	community	

monasteries	 throughout	 the	 country.	 In	 towns	 and	

villages	particularly,	it	is	not	uncommon	for	monasteries		

to	 be	 centers	 of	 both	 religious	 and	 secular	 education	
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where	boys	are	taught	reading,	writing,	and	arithmetic.		

In	remote	villages,	particularly	in	the	“upcountry”	region	

(i.e.,	northern	Thailand),	poor	youngsters	unable	to	gain	

access	to	public	education	may	receive	at	least	a	basic	

education	at	a	local	monastery.		Thai	males	may	even	

become	“novice”	monks	at	about	age	ten,	and	it	is	still	

a	fairly	widespread	practice	for	Thai	males	at	the	age	of	

20	to	become	“temporary”	monks	during	the	vassa	or	

rainy	season	(about	three	months	in	duration).		Though	

largely	 unavailable	 to	 female	 children,	 the	 monastic	

systems	of	education	in	present-day	Thailand	partly	serve	

the	educational	needs	of	the	Thai	society.		

Perspectives on School Climate

	 To	date,	 research	on	school	climate	has	been	

conducted	almost	exclusively	in	the	United	States	and	

other	Western	 countries.	 Nevertheless,	 findings	 from	

these	studies	have	been	used	to	develop	school	improve-

ment	policies	in	many	developing	countries.	For	example,	

the	educational	reform	policies	contained	in	Thailand’s	

1999	National	Education	Act,	and	 the	Tenth	National	

Education	Development	Plan	(2002-2016)	are	based,	in	

large	measure,	on	research	on	effective	school	climates	

in	Western	contexts.

	 Studies	 of	 schools	 as	 organizations	 have	

distinguished	between	school	climate	and	school	culture.	

In	general,	climate	refers	to	the	behavior	of	individuals		

within	 an	 organization,	 while	 culture	 refers	 to	 the		

values	and	norms	that	characterize	the	organization.	Some	

researchers	suggest	that	school	culture	is	a	dimension		

of	school	climate	(Heck	&	Marcoulides,	1996;	Hoy,	1990).	

Additionally,	“effective”	and	“ineffective”	schools	have	

been	found	to	have	different	climates,	and	the	effects	

of	climate	factors	on	achievement	can	be	very	powerful	

(Anderson,	1982).	As	a	result,	enhancing	climate	factors	

is	 typically	 identified	 as	 a	key	 target	 for	 change	 and	

improvement	of	schools.

	 Although	 elementary	 schools	 are	 very	much	

alike,	each	school	is	unique.	Each	has	its	own	climate.	

Each	 school	 reflects	 a	 network	 of	 beliefs,	 values	 and	

traditions,	 and	 ways	 of	 thinking	 and	 behaving	 that		

distinguishes	it	from	other	schools.

	 Descriptions of School Climate

	 Much	like	a	community,	an	elementary	school	

has	 a	 distinctive	 climate—a	 collective	way	 of	 life.	 In	

addition	 to	 culture,	 other	 terms	 that	 have	 been	 used	

to	 describe	 school	 climate	 include	 ethos,	 atmosphere,	

and	 character.	 Some	 schools	may	 be	 characterized	 as	

community-like	places	where	there	is	a	shared	sense	of	

purpose	and	commitment	to	providing	the	best	education	

possible	 for	all	 students.	Other	 schools	 lack	a	unified	

sense	of	purpose	or	direction	and	drift,	rudderless,	from	

year	 to	year.	Still	others	are	characterized	by	 internal	

conflict	 and	 divisiveness	 and	may	 even	 reflect	 what	

Deal	and	Peterson	(2009)	term	a	“toxic”	school	culture;	

students,	teachers,	administrators,	and	parents	may	feel	

that	the	school	is	not	sufficiently	meeting	their	needs.	

The	following	comments	by	a	teacher	who	worked	at	

two	different	schools	during	his	first	year	describe	the	

climate	at	the	two	types	of	schools:

	 [One	 school]	 had	many	well-trained	 teachers	

and	administrators.	Teachers	formed	small	communities	

among	themselves,	and	one	hosted	a	monthly	inquiry	

meeting.	 Teachers	 felt	 free	 to	 speak	 out	 at	 the	 large	

monthly	staff	meetings.	We	could	also	give	anonymous	

feedback	and	ask	questions	of	the	principal,	and	we	were	

given	typed-up	answers.

	 [The	 other	 school],	 in	 contrast,	 has	 had	 six	

principals	in	the	last	eight	years.	There	is	high	teacher	

turnover,	and	the	administration	has	had	a	very	difficult	

time	finding	substitute	teachers.	Many	students	sit	in	the	

cafeteria	waiting	for	a	solution.	(Oakes	&	Lipton,	2007:	

339)

		

	 Given	the	wide	variation	in	elementary	schools	

and	 their	 climates,	many	models	have	been	proposed	

for	describing	 their	 distinguishing	 characteristics.	One	

approach	is	to	view	elementary	schools	metaphorically;	

that	is,	what	is	a	school	like?	Some	elementary	schools	
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have	 been	 compared	 to	 factories;	 students	 enter	 the	

school	as	 raw	material,	move	 through	 the	curriculum	

in	 a	 systematic	 way,	 and	 exit	 the	 school	 as	 finished	

products.	Terrence	Deal	and	Kent	Peterson	(2009:	31)	

have	suggested	that	exemplary	schools	“offer,	like	tribes	

and	clans,	deep	ties	among	people,	and	the	values	and	

traditions	 that	give	meaning	 to	everyday	 life.”	Others	

have	 suggested	 that	 schools	 are	 like	 banks,	 gardens,	

prisons,	mental	hospitals,	homes,	churches,	families,	and	

teams.	 In	 the	 school-as-family	metaphor,	 for	 example,	

the	effective	elementary	school	is	a	caring	community	of	

adults	who	attend	to	the	academic,	emotional,	and	social	

needs	of	the	children	entrusted	to	their	care.

	 School Climate and Educational Quality

	 Freiberg	and	Stein	(2004)	suggest	that	school	

climate	is	the	“heart	and	soul”	of	a	school.	Climate	is	the	

“essence”	of	a	school	that,	ideally,	leads	children,	teach-

ers,	administrators,	and	staff	to	“love”	the	school	and	to	

look	forward	to	being	there	each	school	day.	In	a	general	

sense,	climate	 is	a	metaphor.	The	 term	school	climate	

evokes	metaphors	(a	family,	 tribe,	community,	and	so	

on)	that	convey	a	feeling	of	well-being,	health,	safety,	

openness,	and	caring—in	short,	a	climate	conducive	to	

learning	and	growth.	School	climate	is	the	quality	of	a	

school	that	creates	a	healthy	place	for	learning,	nurtures	

children’s	and	parents’	dreams	and	aspirations,	stimulates	

teachers’	creativity	and	enthusiasm,	and	elevates	all	of	its	

members.	Most	importantly,	school	climate	is	the	special	

quality	of	a	school	that	allows	the	voices	of	the	children	

and	youth	to	be	heard	(Reeves,	2006;	Rogers	&	Freiberg,	

2008;	and	Robbins	&	Alvy,	2009)	

	 The	 authors	 maintain	 that	 meaningful	 edu-

cational	 reform	 requires	 a	deep	understanding	 of	 the	

learning	climate	at	elementary	schools.	To	acquire	that	

deep	understanding,	school	climate	must	be	measured	

from	multiple	perspectives,	so	that	each	person	respon-

sible	for	the	education	of	children	can	see	how	healthy	

the	learning	climate	is	and	what	needs	to	be	changed	

or	sustained.		

Design of the Study

	 This	 study	 focused	 on	 an	 analysis	 of	 data	

gathered	 from	 students,	 teachers,	 and	 parents	 at	

elementary	schools	in	Thailand.	With	respect	to	students,	

the	 objective	 was	 to	 determine	 the	 degree	 to	 which	

students	believe	(1)	they	can	collaborate	with	teachers	

to	design	learning	activities,	(2)	they	have	opportunities		

for	 self-expression,	 and	 (3)	 teacher	 behaviors	 reflect	

a	 “student-centered”	 school	 climate.	 With	 respect	 to		

teachers,	the	objective	was	to	examine	teachers’	perceptions		

of	(1)	the	school’s	organizational	“health,”	(2)	the	school’s	

physical	environment,	and	(3)	the	principal’s	leadership	

style.		And,	with	respect	to	parents,	the	objective	was	to	

examine	their	perceptions	of	19	climate-related	factors	

at	the	school	site.			

Methodology

	 This	study	used	a	mail	survey	research	meth-

odology.	The	population	was	comprised	of	28,930	public	

elementary	schools	(Ministry	of	Education,	2010).		Krejcei	

and	Morgan’s	(1970)	table	for	determining	a	sample	size	

at	a	significance	 level	of	0.05	was	subsequently	used.	

Schools	were	initially	selected	using	a	stratified	random	

sampling	technique	according	to	their	geographic	loca-

tion	within	the	five	regions	of	Thailand.	According	to	

this	procedure,	a	sample	of	395	schools	was	identified	

for	data	collection.	

Instrumentation

	 The	 researchers	 developed	 a	 Climate	 Rating	

Scale	 Questionnaire	 (CRSQ)	 in	 two	 steps.	 First,	 the		

researchers	conducted	a	content	analysis	of	the	National		

Education	 Act	 of	 1999	 to	 identify	 climate-related		

elements	embedded	in	these	important	pieces	of	legislation.		

Second,	 the	 researchers	 synthesized	 school	 climate	

inventories	developed	by	Creemers	and	Reezigt	(1999),	

Fraser	(1999),	Hoy	and	Feldman	(1999),	Hall	and	George	

(1999),	 James	 and	 Connolly	 (2000),	 Smith	 and	 Piele	

(2006),	Collinson	and	Cook	(2007),	Davies	(2009),	and	

Reeves	(2009).	The	CRSQ	consisted	of	three	versions—



ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

8(1) January - June 2012
126

Version	1	for	students,	Version	2	for	teachers,	and	Ver-

sion	3	for	parents.	Each	version	contained	items	based	

on	a	5-point	Likert	scale.	

	 Using	a	panel	of	six	Thai	professors	of	educa-

tional	administration,	the	resultant	three-part	CRSQ	was	

analyzed	 to	 determine	 construct	 validity	 and	 content	

validity.	In	addition,	the	CRSQ	was	pilot	tested	with	25	

students,	25	teachers,	and	25	parents	not	included	in	the	

final	sample.	Reliabilities	of	.8765,	.8452,	and	.7932	were	

obtained	for	the	student,	teacher,	and	parent	versions,	

respectively.

	 Version 1, CRSQ

	 Version	1	presented	student	respondents	with	

the	 following	 five	 items	 that	 focused	 on	 the	 degree	

to	which	 students	 collaborate	with	 teachers	 to	design	

learning	activities.	In	the	main,	these	five	items	reveal	

the	extent	to	which	teachers	focus	on	students’	learning,	

rather	than	on	the	mere	transmission	of	academic	content.	

	 1.	 Student	usually	helps	teachers	plan	what	

he/she	is	going	to	learn.

	 2.	 Student	usually	helps	teachers	decide	how	

well	he/she	is	taught.

	 3.	 Student	usually	helps	teachers	decide	which	

activities	are	best	for	him/her.

	 4.	 Student	usually	helps	teachers	decide	how	

much	time	to	spend	on	activities.

	 5.	 Student	usually	helps	teacher	assess	his/

her	learning	in	the	classroom.

	 The	 following	 seven	 items	 focused	 on		

opportunities	for	students	to	express	themselves	through	

interactions	with	other	students	and	their	 teachers.	 In	

particular,	these	seven	items	reflect	the	degree	to	which	

students	can	monitor	their	own	learning	and	express	their	

lack	of	understanding	to	classmates	and	to	the	teacher.		

	 1.	 Student	usually	gets	the	chance	to	talk	to	

other	students.

	 2.	 Student	usually	explains	his/her	ideas	to	

other	students.

	 3.	 Student	 usually	 asks	 other	 students	 to	

explain	their	ideas.

	 4.	 Student	usually	asks	the	teacher	“Why	do	

I	have	to	learn	this?”

	 5.	 Student	usually	asks	questions	about	 the	

way	he/she	is	being	taught.

	 6.	 Student	usually	complains	about	activities	

that	are	confusing.

	 7.	 Student	usually	complains	about	anything	

that	prevents	him/her	from	learning.

	 Lastly,	Version	1	presented	student	respondents	

with	the	following	ten	items	that	addressed	the	degree	

to	which	teacher	behaviors	reflect	a	“student-centered”	

school	climate.	Such	a	climate	makes	students	feel	safe	

and	secure	as	they	are	engaged	in	meaningful	learning	

activities.	

	 1.	 Teachers	show	a	relaxed	attitude	and	do	

not	“act	superior.”

	 2.	 Teachers	create	a	safe	atmosphere.

	 3.	 Teachers	make	students	feel	free	to	ask	and	

answer	question.

	 4.	 Teachers	encourage	students	to	engage	in	

discussions.

	 5.	 Teachers	involve	all	students	in	the	learning	

process.

	 6.	 Teachers	value	student	participation.

	 7.	 Teachers	 act	 according	 to	 rules	 when		

students	break	the	rules.

	 8.	 Teachers	provide	a	rich	learning	environ-

ment	and	stimulate	by	discovery.

	 9.	 Teachers	are	not	constantly	talking.

	 10.	 Teachers	show	respect	for	all	students.

Version 2, CRSQ

	 Version	 2	 of	 the	 CRSQ	 presented	 teacher		

respondents	with	the	following	twelve	items	that	focused	

on	the	school’s	organizational	“health.”	These	12	items	

describe	a	school	climate	 that	Glickman,	Gordon,	and	

Ross-Gordon	(2010:	6)	term	a	collegial	climate.	Such	a	

school	is	“characterized	by	purposeful	adult	interactions	

about	 improving	 school-wide	 teaching	 and	 learning.	

Professional	respect	is	a	byproduct	of	discussing	issues	

with	 candor,	 accepting	 disagreements	 as	 integral	 to	
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change,	and	respecting	the	wisdom	and	care	of	all	for	

arriving	at	educational	decisions	for	students.”

	 1.	 Teachers	respect	others	who	perform	well.

	 2.	 Teachers	identify	with	the	school.

	 3.	 Teachers	accomplish	their	job	with	enthu-

siasm.

	 4.	 Teachers	do	favors	for	each	other.

	 5.	 Teachers	are	protected	from	unreasonable	

community	and	parental	demands.

	 6.	 The	morale	of	teachers	is	high.

	 7.	 There	is	a	feeling	of	trust	and	confidence	

among	the	staff.

	 8.	 Academic	achievement	 is	recognized	and	

acknowledged	by	the	school.

	 9.	 Extra	materials	are	available	if	requested.

	 10.	 The	principal	is	willing	to	make	changes.

	 11.	 This	 school	 is	 not	 vulnerable	 to	 outside	

pressure.

	 12.	 The	school	is	open	to	communication	with	

the	public.

	 The	following	nine	items	on	Version	2	of	the	

CRSQ	 focused	 on	 the	 school’s	 physical	 environment.	

These	nine	items	reflect	the	fact	that	“the	physical	envi-

ronment	of	the	school	both	reflects	and	helps	to	create	

the	 school’s	 overall	 climate.	 [Such	 a	 school	 is]	 clean,	

pleasant,	and	inviting,	and	teachers	and	students	take	

pride	 in	 their	building.	Overall,	 the	physical	 environ-

ment	has	a	positive	impact	on	those	who	spend	time	

in	 the	 school;	 it	 encourages	 learning	 and	 a	 spirit	 of		

cohesiveness”	(Parkay,	2013:	81-82).	

	 1.	 Necessary	 materials	 are	 available	 in	 the	

classroom.

	 2.	 Learning	 materials	 are	 looked	 after	 by	

teachers.

	 3.	 Schoolyard	is	divided	for	younger	and	older	

students.

	 4.	 No	trash	is	on	the	schoolyard.

	 5.	 Wastebaskets	are	emptied	regularly.

	 6.	 Playground	equipment	is	safe	for	students.

	 7.	 Corridors	and	eating	areas	are	clean.

	 8.	 Students	assist	in	the	maintenance	of	the	

school.

	 9.	 Student	work	 is	 displayed	 on	 classroom	

walls.

	 Lastly,	the	following	ten	items	on	Version	2	of	

the	CRSQ	 focused	on	 the	principal’s	 leadership	 style.	

These	items	reflect	a	leadership	style	that	reaffirms	and	

supports	teachers’	commitment	to	excellent	teaching—a	

leadership	style	that	fosters	a	climate	of	ongoing	learning	

for	teachers	and	the	students	whom	they	teach.		

	 1.	 Principal	discusses	school	problems	in	an	

innovative	way.

	 2.	 Principal	knows	a	lot	about	teaching	and	

curriculum.

	 3.	 Principal	shares	many	ideas	for	improving	

teaching	and	curriculum.

	 4.	 Principal	knows	a	lot	about	programs	and	

innovations.

	 5.	 Principal	keeps	everyone	 informed	about	

procedures.

	 6.	 Principal	provides	guidelines	for	efficient	

operation	of	the	school.

	 7.	 Principal	is	primarily	concerned	about	how	

teachers	feel.

	 8.	 Principal	is	willing	to	make	changes.

	 9.	 Principal	chats	socially	with	teachers.

	 10.	 Principal	has	a	clear	picture	of	where	the	

school	is	going.

 Version 3, CRSQ

	 Version	3	presented	parent	 respondents	with	

the	19	items	listed	below.	These	items	were	keyed	to	

climate-related	 factors	 gleaned	 from	 the	 researchers’	

analysis	of	school	reform	legislation	in	Thailand	and	a	

synthesis	of	research	on	school	climate.	School	climates	

that	reflect	 these	factors	are	made	up	of	collaborative	

teams	 of	 teachers,	 school	 administrators,	 and	 other	

stakeholders	who	 are	 committed	 to	working	 together	

to	increase	student	learning.	Teacher	leadership	teams;	

parent	and	community	representation	on	school	councils;	

and	open,	two-way	communication	with	all	stakeholders	
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are	examples	of	a	strong,	positive	school	climate.	Such	a	

climate	encourages	teachers	to	grow	and	to	develop	in	

the	practice	of	their	profession.

	 1.	 School	provides	a	variety	of	activities	for	

students.

	 2.	 School	is	clean	and	safe.

	 3.	 School	assigns	the	right	amount	of	home-

work.

	 4.	 School	 provides	 necessary	 instructional	

materials	in	the	classroom.

	 5.	 School	encourages	parental	involvement.

	 6.	 School	lets	parents	know	how	their	children	

are	doing.

	 7.	 School	staff	responds	promptly	to	parental	

concerns.

	 8.	 School	motivates	students	to	learn.

	 9.	 School	staff	works	as	a	team	to	improve	

the	school.

	 10.	 School	communicates	what	is	happening	at	

the	school	to	parents.

	 11.	 Teachers	 encourage	 students	 to	 do	 their	

best.

	 12.	 Teachers	expect	children	to	learn.

	 13.	 Teachers	expect	children	to	work	hard.

	 14.	 Parents	have	access	to	the	principal.

	 15.	 Parents	are	asked	to	help	the	school	with	

planning.	

	 16.	 Parents	can	discuss	their	children’s	progress	

with	teachers.

	 17.	 Students	are	well	behaved	at	school.

	 18.	 Students	respect	the	school	staff.

	 19.	 Students	enjoy	classes.

Data Collection

	 The	CRSQs	were	sent	by	mail	to	administra-

tors	at	the	395	schools	contained	in	the	sample.	Each	

school	administrator	was	asked	to	randomly	identify	five	

students,	five	teachers,	and	five	parents	to	complete	the	

CRSQ.		After	follow-ups	at	each	school,	291	complete	

sets	of	the	CRSQ	were	returned,	for	a	return	rate	of	73.67	

percent.		Data	were	analyzed	by	computing	basic	descrip-

tive	statistics,	including	means	and	standard	deviations.		

The	values	of	the	means	were	interpreted	according	to	

the	following:		1.00-1.50	=	“Very	Low	(VL)”;	1.51-2.50	=	

“Low	(V)”;	2.51-3.50	=	“Moderate	(M)”;	3.51-4.50	=	“High	

(H)”;	and	4.51-5.00	=	“Very	High	(VH).”		

Results

	 Students’ Perceptions

	 As	Table	1	 shows,	 the	overall	 school	 climate	

perceived	by	students	was	at	the	“high”	level	(x=	3.65,	
S.D.	=	0.78).		The	following	three	dimensions	were	also	

found	to	be	at	the	“high”	level:	collaborative	development	

of	 learning	 activities,	 opportunity	 for	 self-expression,	

and	teacher	behaviors.	The	collaborative	development	of	

learning	activities	was	the	dimension	with	the	highest	

average	value	(x=	3.81),	the	teacher	behaviors	dimension	
the	second	highest	(x=	3.55),	and	the	opportunity	for	
self-expression	dimension	the	third	highest	(x=	3.72).
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Table 1 Students’	Perceptions	of	School	Climate

CRSQ Items, Version 1 x SD *

Collaborative Development of Learning Activities

Student	usually	helps	teachers	plan	what	he/she	is	going	to	learn.

Student	usually	helps	teachers	decide	how	well	he/she	is	taught.

Student	usually	helps	teachers	decide	which	activities	are	best	for	him/her.

Student	usually	helps	teachers	decide	how	much	time	to	spend	on	activities.

Student	usually	helps	teacher	assess	his/her	learning	in	the	classroom.

3.81

3.04

3.31

4.18

4.07

3.51

0.82

0.77

0.88

0.83

0.76

0.63

H

M

M

H

H

H

Opportunity for Self-Expression

Student	usually	gets	the	chance	to	talk	to	other	students.

Student	usually	explains	his/her	ideas	to	other	students.

Student	usually	asks	other	students	to	explain	their	ideas.

Student	usually	asks	the	teacher	“Why	do	I	have	to	learn	this?”

Student	usually	asks	questions	about	the	way	he/she	is	being	taught.

Student	usually	complains	about	activities	that	are	confusing.

Student	usually	complains	about	anything	that	prevents	him/her	from	learning.

3.55

4.21

3.03

3.30

3.62

3.82

4.08

4.21

0.83

0.88

0.75

0.79

0.64

0.65

0.81

0.84

H

H

M

M

H

H

H

H

Teacher Behaviors

Teachers	show	a	relaxed	attitude	and	do	not	“act	superior.”

Teachers	create	a	safe	atmosphere.

Teachers	make	students	feel	free	to	ask	and	answer	question.

Teachers	encourage	students	to	engage	in	discussions.

Teachers	involve	all	students	in	the	learning	process.

Teachers	value	student	participation.

Teachers	act	according	to	rules	when	students	break	the	rules.

Teachers	provide	a	rich	learning	environment	and	stimulate	by	discovery.

Teachers	are	not	constantly	talking.

Teachers	show	respect	for	all	students.

3.72

4.20

4.12

3.41

4.03

3.88

3.32

3.45

3.15

3.52

3.39

0.89

0.83

0.77

0.84

0.80

0.79

0.90

0.77

0.83

0.81

0.94

H

H

H

M

H

H

M

M

M

H

M

Overall 3.65 0.78 H

*Mean	Value

	 Teachers’ Perceptions 	

	 As	Table	2	 shows,	 the	overall	 school	 climate	

perceived	by	teachers	was	at	the	“high”	level	(x=	3.59,	
S.D.	=	0.85).	The	following	three	dimensions	were	also	

at	the	“high”	level:	the	school’s	organizational	“health,”	

the	 school’s	physical	 environment,	 and	 the	principal’s	

leadership	style.	The	principal’s	leadership	style	was	the	

dimension	with	the	highest	average	value	(x=	3.70),	the	
school’s	 organizational	 “health”	 dimension	 the	 second	

highest	(x=	3.55),	and	the	school’s	physical	environment	
dimension	the	third	highest	(x=	3.51).
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Table 2  Teachers’	Perceptions	of	School	Climate

CRSQ Items, Version 2 x SD *

School Organizational “Health”

Teachers	respect	others	who	perform	well.

Teachers	identify	with	the	school.

Teachers	accomplish	their	job	with	enthusiasm.

Teachers	do	favors	for	each	other.

Teachers	are	protected	from	unreasonable	community	and	parental	demands.

The	morale	of	teachers	is	high.

There	is	a	feeling	of	trust	and	confidence	among	the	staff.

Academic	achievement	is	recognized	and	acknowledged	by	the	school.

Extra	materials	are	available	if	requested.

The	principal	is	willing	to	make	changes.

This	school	is	not	vulnerable	to	outside	pressure.

The	school	is	open	to	communication	with	the	public.

3.55

3.79

3.18

3.62

3.21

3.03

2.92

2.93

3.94

2.82

4.00

2.76

3.16

0.78

0.74

0.83

0.80

0.93

0.82

0.77

0.86

0.83

0.72

0.81

0.81

0.83

H

H

M

H

M

M

M

M

H

M

H

M

M

Physical Environment of the School

Necessary	materials	are	available	in	the	classroom.

Learning	materials	are	looked	after	by	teachers.

Schoolyard	is	divided	for	younger	and	older	students.

No	trash	is	on	the	schoolyard.

Wastebaskets	are	emptied	regularly.

Playground	equipment	is	safe	for	students.

Corridors	and	eating	areas	are	clean.

Students	assist	in	the	maintenance	of	the	school.

Student	work	is	displayed	on	classroom	walls.

3.51

2.66

2.82

2.88

3.76

3.84

3.69

3.85

3.61

2.92

0.87

0.87

0.80

0.77

0.82

0.90

0.91

0.81

0.83

0.94

H

M

M

M

H

H

H

H

H

M

Principal’s Leadership Style

Principal	discusses	school	problems	in	an	innovative	way.

Principal	knows	a	lot	about	teaching	and	curriculum.

Principal	shares	many	ideas	for	improving	teaching	and	curriculum.

Principal	knows	a	lot	about	programs	and	innovations.

Principal	keeps	everyone	informed	about	procedures.

Principal	provides	guidelines	for	efficient	operation	of	the	school.

Principal	is	primarily	concerned	about	how	teachers	feel.

Principal	is	willing	to	make	changes.

Principal	chats	socially	with	teachers.

Principal	has	a	clear	picture	of	where	the	school	is	going.

3.70

4.22

2.88

2.55

3.62

2.97

3.78

3.57

3.70

2.96

3.94

0.84

0.88

0.81

0.84

0.83

0.82

0.87

0.86

0.93

0.85

0.82

H

H

M

M

H

M

H

H

H

M

H

Overall 3.59 0.85 H

*Mean	Value
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	 Parents’ Perceptions

						 As	Table	3	 shows,	 the	overall	 school	 climate	

perceived	by	parents	was	at	the	“high”	level	(x=	3.51,	
S.D.	=	0.85).		The	highest-rated	of	the	19	climate-related	

factors	at	 the	school	 site	was	“students	enjoy	classes”		

(x=	3.99).	The	lowest-ranked	factors	were	“school	staff	

works	as	a	team	to	improve	the	school,”	“parents	are	

asked	to	help	the	school	with	planning,”	“school	com-

municates	what	is	happening	at	the	school	to	parents,”	

and	“school	encourages	parental	involvement”	(x=	2.45,	
2.54,	2.56,	and	2.97,	respectively).		

Table 3 Parents’	Perceptions	of	School	Climate

CRSQ Items, Version 3 x SD *

19 climate-related factors at the school site

School	provides	a	variety	of	activities	for	students.

School	is	clean	and	safe.

School	assigns	the	right	amount	of	homework.

School	provides	necessary	instructional	materials	in	the	classroom.

School	encourages	parental	involvement.

School	lets	parents	know	how	their	children	are	doing.

School	staff	responds	promptly	to	parental	concerns.

School	motivates	students	to	learn.

School	staff	works	as	a	team	to	improve	the	school.

School	communicates	what	is	happening	at	the	school	to	parents.

Teachers	encourage	students	to	do	their	best.

Teachers	expect	children	to	learn.

Teachers	expect	children	to	work	hard.

Parents	have	access	to	the	principal.

Parents	are	asked	to	help	the	school	with	planning.	

Parents	can	discuss	their	children’s	progress	with	teachers.

Students	are	well	behaved	at	school.

Students	respect	the	school	staff.

Students	enjoy	classes.

3.45

3.67

3.67

2.98

2.97

3.06

3.11

3.78

2.45

2.56

3.56

3.98

3.57

3.78

2.54

3.11

3.56

3.48

3.99

0.87

0.86

0.88

0.91

0.93

0.79

0.84

0.83

0.79

0.92

0.91

0.89

0.87

0.86

0.85

0.91

0.94

0.82

0.81

M

H

H

M

M

M

M

H

M

M

H

H

H

H

M

M

H

M

H

Overall 3.51 0.85 H

*Mean	Value

Discussion 

						 The	results	of	this	study	indicate	that,	on	the	

whole,	 the	perceptions	 students,	 teachers,	and	parents	

have	 of	 the	 elementary	 school	 climate	 in	 Thailand	 is	

at	a	“high”	level.	This	finding	is	similar	to	the	results	

reported	in	a	study	titled	“The	Climate	of	Large	Secondary		

Schools:	A	Report	on	the	Perceptions	of	Students,	Teach-

ers,	 and	 Parents	 in	 Northeast	 Thailand”	 (Sanrattana,	

2004).	That	study	found	that	large	secondary	schools	in	

Northeast	Thailand	had	a	“high”	level	of	school	climate.

	 The	results	also	indicate	that	“the	opportunity	

for	 self-expression	 of	 students,”	 “the	 school’s	 physical	

environment,”	 and	 “school	 staff	 works	 as	 a	 team	 to		

improve	 the	 school”	 were	 climate-related	 weaknesses	

that	all	stakeholders	must	develop.
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						 Lastly,	the	results	indicate	that	“the	opportunity	

for	self-expression	of	students”	is	a	serious	climate-related	

weakness	and	should	receive	immediate	attention.	This	

finding	is	echoed	in	a	recent	Reuters	News	analysis	of	

the	 Thai	 educational	 system—Thai	 education	 can	 be		

criticized	because	its	“inward-looking	curriculum	emphasizes	

rote-learning	 and	 basic	 literacy	 and	 ignores	 critical		

thinking”	(Ahuja,	2011).		

	 Positive Influences on School Climate

	 Two	factors	appear	to	have	contributed	to	the	

positive	results	reported	in	this	chapter:	(1)	educational	

reform	 efforts	 by	 the	 Thai	 government	 and	 related	

agencies	 (for	 example,	 the	National	 Education	Act	 of	

1999,	the	nationwide	emphasis	on	“Achievement,	Moral-

ity,	and	Happiness”)	and	(2)	national	efforts	at	national	

educational	reform	(First	decade,	1999-2008,	and	Second	

decade,	2009-2018).	These	factors	support	the	observation	

by	Mounier	and	Tangchuang	(2010:	44)	that,	 in	Thai-

land,	“great	progress	has	been	made	in	terms	of	quality,	

although	there	is	much	room	for	further	improvement.”	

(p.	44).

	 An	additional	factor	contributing	to	the	“high”	

level	of	perceptions	is	the	focus	by	the	Office	for	National	

Education	Standards	and	Quality	Assessment	(ONESQA)	

(created	 as	 an	 autonomous	 “public	 organization”	 in	

Thailand)	 on	 “learning	 and	 teaching,”	 and	 “managing	

and	leading”	(Ministry	of	Education,	2010).	For	example,	

Round	1	of	ONESQA’s	quality	assessment	of	more	than	

30,000	basic	education	institutions	in	Thailand	revealed	

that	as	many	as	65	percent	failed	to	meet	the	criteria	set	

by	ONESQA.	Most	of	these	were	small-sized	schools	in	

the	rural	northern	and	northeastern	regions	of	Thailand.	

Regarding	 students’	 learning,	 the	 students	 scored	 less	

than	50	percent	in	the	core	subjects;	i.e.	English	language,	

mathematics,	 science	 and	 social	 studies.	 Moreover,	 a	

majority	of	graduates	of	vocational	and	higher	education	

lacked	basic	knowledge	and	skills.	They	did	not	have	

competencies	 that	met	 the	 requirements	 of	Thailand’s	

industrial	sector.	

	 However,	Round	2	of	ONESQA’s	assessment	of	

a	total	of	22,425	primary	and	secondary	schools	revealed	

that	79.7	percent	of	students	met	established	standards,	

and	the	remaining	20.3	percent	still	needed	improvement.

	 The Need to Monitor School Climate

						 The	researchers	believe	that	school	climate	is	a	

critical	element	of	educational	quality	and	has	a	strong	

influence	on	student	achievement.	School	climate	devel-

opment	should	be	ongoing	and	based	on	a	purposeful	

and	 systemic	 process	 (Guskey,	 2000).	 All	 education	

stakeholders	(school	administrators,	teachers,	parents,	and	

other	educators)	must	participate	in	the	ongoing	process	

of	school	climate	development	because	the	quality	of	a	

school’s	climate	depends	upon	a	complex	set	of	internal	

and	external	factors.		Some	factors	are	very	sensitive	to	

changes,	and	they	must	be	monitored	closely,	not	ignored.	

Moreover,	without	ongoing	monitoring	and	continuous	

development,	a	school’s	climate	may	“decline.”	

	 Educational Reform and the Future of 

Thailand

	 Critics	say	that	“without	an	overhaul	to	bring	

its	system	of	education	into	the	21st	century,	Thailand	

will	lose	out	in	the	race	with	Asian	rivals	for	foreign		

investment”	 (Ahuja,	 2011).	 Thailand	 would	 lose	 its		

competitive	 status	with	 other	ASEAN	 (Association	 of	

Southeast	Asian	Nations)	countries,	though	Thailand	is	

among	the	world’s	 top	education	spenders	relative	 to	

its	size	and	allocates	20	percent	of	its	annual	budget	to	

education.	This	difference	is	even	more	striking	when	

it	 is	 noted	 that	 the	 Thai	 education	 budget	 for	 2009	

was	 4	percent	 of	GDP	 and	 the	 education	 budget	 for		

Singapore	was	 3.1	 percent;	 however,	 Singapore	 ranks	

13th	 in	 education	 performance,	while	 Thailand	 ranks	

47th	(Ahuja,	2011).		

	 Continuing the Quest for Quality

		 Clearly,	 the	 quest	 for	 quality	 education	 in	

Thailand	must	 continue.	 For	 example,	 in	 the	 recently	

released	 Education	 and	 Knowledge	 in	 Thailand:	 The	

Quality	Controversy,	Gerald	Fry,	a	well-known	American	

expert	 on	Thai	 education	 reform,	 notes	 that	 “there	 is	



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
133

broad	consensus	about	quality	as	a	desired	educational	

outcome	both	in	Thailand	and	globally.	However,	there	is	

complex	controversy	.	.	.	about	the	extent	to	which	quality	

exists	and	how	to	move	toward	greater	quality”	(2010,	

p.	 xi).	 Similarly,	 the	National	Council	 for	 Education’s	

latest	 report	 to	 the	 public	 entitled	 Summary	 of	Nine	

Years	 of	 Educational	 Reform	 Operations	 1999-2008	

points	 out	 that	 “	 .	 .	 .	 some	 (reform)	 proposals	 have	

legally	 been	 implemented	 and	 successful…	 However,	

others	still	remain	to	be	quickly	and	urgently	improved,	

e.g.,	educational	quality	.	.	.	student	and	teacher	quality.”

			 While	quality	remains	elusive,	we	do	know	that	

quality	educational	programs	result	in	greater	student	

learning.	The	major	difference	between	school	climates	

that	foster	student	learning	and	those	that	do	not	is	the	

quality	of	educational	programs	that	characterize	those	

climates—not	the	quantity	of	educational	resources.	The	

importance	of	quality,	not	quantity,	was	recently	noted	

by	Fry	in	comments	he	made	to	The	Nation,	an	English-

language	newspaper	in	Thailand:		“The	main	problem	

in	 Thai	 education	 [is]	 the	 overemphasis	 on	 material	

concrete	outcomes,	like	buildings	and	school	entrances	

.	.	.	.	Beautiful	buildings	are	concrete,	but	teaching	and	

studying	are	abstract.	The	buildings	are	easily	recognized.	

To	raise	the	quality	of	education,	[Thailand]	should	focus	

more	on	classrooms”	(Khaopa,	May	30,	2011).	

Recommendations

	 Near	the	end	of	2009,	Thailand’s	Ministry	of	

Education	identified	the	following	seven	quality	indicators	

that	should	provide	the	focus	for	continued	educational	

reform	in	Thailand.	Clearly,	these	are	ambitious	goals;	to	

achieve	them	will	be	a	major	challenge.	Whether	all	or	

some	of	these	goals	are	met,	the	authors	of	this	chapter	

strongly	support	the	pursuit	of	these	goals.		

	 1.	 Students’	learning	achievement	in	each	core	

subject	at	Grades	6,	9	and	12	must	be	increased	by	2013	

as	follows:	

	 Grade	6:	55.62	percent	mastery,	up	from	46.16	

percent	at	present.	

	 Grade	9:	45.76	percent	mastery,	up	from	37.59	

percent	at	present.	

	 Grade	12:	45.76	percent	mastery,	up	from	36.08	

percent	at	present.	

	 2.	 All	basic	education	institutions,	Grades	1-12	

schools,	will	be	externally	evaluated	by	the	Office	for	

National	Education	Standards	and	Quality	Assessment	

(ONESQA)	 during	 2013.	 Among	 these	 schools,	 97.09	

percent	 will	 pass	 the	 Quality	 Assessment	 criteria.	 In		

addition,	all	vocational	and	higher	education	institutions	

that	undergo	the	assessment	will	pass	the	criteria.	

	 3.	 Students	will	learn	to	become	“good	and	

virtuous	persons,”	 and	 they	will	 be	 evaluated	on	 the	

basis	of	the	three	Ds	Policy:	Democracy,	Decency,	and	

Drug-Free.	

	 4.	 Students	will	also	become	“happy	persons”	

and	be	proud	of	being	Thai.	By	2013,		the	number	of	

“happy	and	proud”	students	will	reach	72.8	percent,	up	

from	52.8	percent	at	present.

	 5.	 The	number	of	 school	 libraries	equipped	

with	“good	books,	good	atmosphere,	and	good	librarians”	

will	increase	from	8,090	throughout	the	country	to	no	

less	than	30,746	in	2013.	

	 6.	 The	illiteracy	rate	for	Thailand	will	decrease	

from	the	current	2.87	percent	to	0.7%	in	2013.	

	 7.	 Students	will	show	evidence	of	“increased	

knowledge	about	the	Southeast	Asian		Region.”	

Conclusion

	 In	closing,	it	is	clear	that	the	excerpt	from	Sec-

tion	6	of	Thailand’s	National	Education	Act	that	opened	

this	chapter	will	not	become	a	reality	without	continued	

dedication,	hard	work,	and	collaboration	on	the	part	of	

school	leaders,	teachers,	parents,	students,	and	education	

policy	makers.	The	results	of	our	study	of	elementary	

school	 climates	 in	 Thailand,	 however,	 provides	 clear	

evidence	that	education	is	changing	in	fundamental	and	

positive	ways	 in	Thailand.	We	believe	 there	 is	ample	

evidence	that	Thailand	is	making	good	progress	toward	

attaining	the	goals	originally	set	forth	in	the	National 

Education Act.   
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	 Clearly,	 Thailand	 is	 “moving	 in	 the	 right		

direction”	 to	 transform	 its	 educational	 system	 for	 the	

21st	century.	Our	study	of	elementary	school	climates	

provides	 evidence	 that	 new,	 collaborative	 forms	 of		

leadership	are	emerging.	These	transformative	approaches	

to	leadership	are	the	key	to	transforming	the	nation’s	

educational	system	so	 that	 it	enables	all	children	and	

youth	to	realize	their	goals,	dreams,	and	talents.		
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Abstract  

	 The	purposes	of	this	research	were	to:	1)	inves-

tigate	components	of	instructional	leadership	of	primary	

school	administrators,	2)	construct	and	develop	a	model	

of	instructional	leadership	for	primary	school	adminis-

trators,	and	3)	 find	out	 the	effectiveness	 index	of	 the	

developed	model	of	instructional	leadership	for	primary	

school	administrators.	This	Research	and	Development	

(R&D)	was	divided	into	three	phases:	Phase	I	exploring	a	

model	through	document	inquiries	and	literature	reviews,	

in-depth	 interviews	 with	 scholars	 and	 a	 survey.	 The	

samples	consisted	of	225	primary	school	administrators	

in	the	academic	year	2011.	The	instrument	for	collecting	

data	was	a	set	of	5-point	rating	scale.	The	statistics	used	

in	analyzing	data	were	frequency,	percentage,	mean	and	

standard	deviation.	Phase	II	drafting	and	constructing	a	

model	through	a	model	drafting	and	further	refinement	

by	the	experts.	Phase	III	was	related	to	implementing	

a	developed	model.	The	samples	included	14	primary	

schools.	Data	were	analyzed	using	mean	and	standard	

deviation.	The	findings	were	as	follow:	1)	six	components	

of	instructional	leadership	for	the	primary	school	admin-

istrators	were:	educational	quality	improvement	plans,	

curriculum	management,	 school	 climate	 management,	

personnel	development,	effective	leader	and	educational	

quality	assessment.	The	instructional	leadership	for	the	

primary	 school	 administrators	 was,	 as	 a	 whole,	 at	 a	

moderate	level.	2)		The	developed	model	of	instructional	

leadership	 for	 the	 primary	 school	 administrators	was	

composed	of	4	activities	an	intensive	workshop,	training	

in	actual	practice	settings,	a	study	tour	and	monitoring,	

3)	after	the	intervention,	the	mean	scores	from	the	train-

ing	 in	actual	practice	settings	was	higher	 than	before	

the	intervention	and	that	of	the	monitoring	period	was	

higher	than	the	time	of	the	training	in	actual	practice	

settings.	 The	 school	 administrators	 perceived	 that	 the	

model	of	instructional	leadership	for	the	primary	school	

administrators	 was	 beneficial	 because	 they	 obtained	

knowledge	from	resource	persons,	the	handbook,	learning	

resources	and	exchange	sources	among	administrators,	

as	well	as	the	study	tour	of	administrators’	instructional	

leadership	from	the	outstanding	practice.	The	knowledge,	

experiences,	skills	and	techniques	they	have	gained	were	

then	applied	into	practice	appropriately.			

Key words: Leadership,	Instructional	Leadership,	primary	

school	administrators

Background of the study 

	 The	 Thai	 community	 and	 the	 world	 have		

encountered	changes	in	terms	of	social,	economy,	politics	

and	communication	and	technology.	These	changes	affect	

the	basic	knowledge-based	economy	of	present	world	

community	 to	 become	 highly	 competitive.	 Therefore	

the	 adjustment	 of	 two	major	 fields,	 especially	human	

resource	 management	 and	 education	 management,	

needs	to	be	involved	in	the	following	areas:	acquiring		

information,	 knowledge	 selection	 and	 creation,		

knowledge	 management,	 scientific	 and	 technology	

skills,	 analysis	 and	 problem	 solving	 skills,	 language	

and	communication	skills,	new	ideas,	creative	thinking	

and	insight,		focusing	of	standard	and	excellent	quality,		

teamwork	and	networking,	management	skills,	competition		

skills,	patience,	public	minds,	sustainable	fairness,	and	

peaceful	nationalism	(Sinlarat	and	others,		2003).	In	terms	
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of	education	management,	school	administrators	should	

be	professional	in	order	to	achieve	effective	management	

goals.	There	are	many	constraints	for	education	manage-

ment,	 such	as	upgrading	standard	education	manage-

ment	in	accordance	with	the	regulations,	upgrading	the	

standard	 of	 education	 management	 to	 a	 professional	

level,	low	quality	of	education	management,	and	inef-

fective	education	reforms.	In	addition,	the	results	of	the	

national	assessment	of	the	Office	for	National	Education	

Standards	and	Quality	Assessment	(ONESQA)	revealed	

that	there	were	ineffective	education	quality	of	schools,	

inappropriate	and	ineffective	education	management,	and	

low	standard	and	troublesome	productions	and	systems	

of	school	administrators.	As	the	complexity	of	education	

management,	school	administrators’	quality	and	specific		

characteristics	 and	 management	 based	 on	 a	 system	

and	a	model	that	cover	all	relevant	components,	SBM		

application	should	put	into	practice	(Rooncharoen,	2007).	

In	addition,	administrators	must	be	effective	leaders	who	

are	able	to	apply	similar	management	into	practice.	In	

fact,	 the	 leaders’	 roles	 involve	 planning	 consisting	 of		

assigned	goals,	and	ways	to	achieve	the	goals,	organization	

management	 consisting	 of	 power	 and	 responsibilities	

design	for	task	achievement,	human	resource	manage-

ment	through	effective	recruitment	system.		Leading	is	

a	process	to	encourage	the	members	to	work	as	a	team	

in	accordance	with	the	organization	goals	based	on	the		

following	 strategies:	 directing	 motivation,	 subjects’		

cooperation	 and	 interaction;	 controlling	 of	monitoring	

activities	 and	 work	 improvement	 (Prasertsri,	 2001).	

Moreover,	to	gain	effective	education	management,	school	

administrators	should	obtain	knowledge	and	understand-

ing	in	terms	of	teaching	and	learning	in	order	to	develop	

and	 provide	 supervision	 as	well	 as	 facilitate	 teachers	

learning	(Rooncharoen,		2007).	In	conclusion,	good	leader	

should	gain	leadership	to	achieve	effective	goals.	

	 Academic	management	is	a	major	task	for	school	

administrators’	 awareness	 to	 lead	 schools	 in	desirable	

directions	and	meet	the	required	standards,	for	example,	

students’	quality	and	educational	quality	assurance.	From	

the	finding	of	ONESQA,	as	a	whole	of	a	national	level,	

revealed	that	school	administrators	who	have	suitable	

leadership	 would	 successfully	 lead	 the	 school	 to	 the	

education	 standard	 criteria.	 On	 the	 other	 hand,	 the	

schools	with	 administrators	who	 lack	 of	 instructional	

leadership	 would	 fail	 in	 terms	 of	 ONESQA	 criteria	

and	national	 students’	 achievement	 test.	 	 In	 addition,	

the	 Thai	 students’	 competency	 from	 the	 finding	 of		

International	 Institute	 for	 Management	 Development	

(IMD),	as	a	whole,	in	2008	was	ranked	27th	and	26th	

in	 2009,	 2010	 and	 2011	 after	 58	 countries,	 trailing		

Singapore,	Hong	Kong,	Taiwan	and	Malaysia.	According	

to	the	second	round	results	of	the	education	assessment	

of	 Thai	 students	 from	 ONESQA,	 primary	 schools	 or		

secondary	schools	under	the	Office	of	the	Basic	Education	

Commission	were	at	the	excellence	level	of	15.10	percent	

and	at	the	adjustment	level	of	8.50	percent.	Moreover,	the	

National	Institute	of	Educational	Testing	Service	(Public	

Organization)	revealed	that	the	total	mean	scores	of	all	

Thai	education	levels	of	all	subjects	were	lower	than	50	

percent	and	at	the	lowest	level	in	2009.			

	 From	 the	 finding	 of	 the	 low	 national	 test	

scores,	school	administrators	were	aware	of	improving	

school	education	quality.	From	literature	reviews,	school		

administrators	who	have	instructional	leadership	will	lead	

to	effective	instructional	management.	Having	instruc-

tional	leadership	was	also	an	interest	of	many	educators	

and	researchers.	The	necessity	of	school	administrators’	

development,	especially	at	a	primary	school	level,	was	

foreseen	in	terms	of	instructional	leadership	and	effective	

instructional	management	in	order	to	meet	the	quality	of	

instructional	management	successfully	and	the	National	

Education	 Act	 1999	 and	 a	 2003	 second	 revision.	 In		

addition,	 primary	 school	 administrators	 having		

instructional	leadership	will	provide	clearer	and	effective	

goals	and	directions	of	education	management.	Therefore,	

the	researcher	is	interested	in	applying	principles	and	

concepts	 of	 instructional	 leadership	 to	 set	 ways	 of		

developing	 primary	 school	 administrators.	 As	 the		

research	entitles,	“A	Model	for	Developing	Instructional	
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Leadership	of	Primary	School	Administrators	under	the	

Office	 of	 Sakon	Nakhon	 Primary	 Educational	 Service	

Area	3”

	

Purpose of the study

	 This	research	aims	to	 investigate	components	

of	instructional	leadership	for	primary	school	adminis-

trators,	construct	and	develop	a	model	of	instructional	

leadership	for	primary	school	administrators,	and	find	

out	the	effectiveness	index	of	a	developed	model	of	in-

structional	leadership	for	primary	school	administrators.	

Methodology

	 The	Research	and	Development	(R&D)	design	

was	used	divided	into	three	phases	within	six	stages:		

	 Phase	I		exploring	a	model	-	stage	I:	document	

inquiries	 and	 analysis	 concerning	 basic	 information	

investigation,	assigned	conceptual	framework	consisting	

of	 leadership	 concepts,	 principles,	 roles,	 instructional	

leadership,	primary	school	instructional	management,	and	

models	of	instructional	leadership	of	primary	school	ad-

ministrators,	and	Stage	II:		structure	interviews	with	five	

scholars.	The	results	from	the	interviews	were	conducted	

to	investigate	the	current	conditions	and	problems	and	

needs	in	developing	instructional	leadership	of	primary	

school	administrators	under	the	Office	of	Sakon	Nakhon	

Primary	Educational	Service	Area	3.	

	 Phase	II	drafting	and	develop	a	model	-	stage	

III:	 drafting	 a	 model	 for	 developing	 instructional		

leadership	of	primary	school	administrators.	The	data	

from	stage	I	were	employed	to	frame	the	drafted	model.	

The	refinement	of	the	drafted	model	then	was	reviewed	

by	 ten	 experts.	 The	 results	 from	 the	 experts’	 reviews	

were	included	in	a	developed	model	and	construct	the	

handbook	as	a	guideline	handbook	for	developing	in-

structional	leadership	of	school	administrators.		stage	IV:	

constructing	a	proposed	model	and	confirming	the	model	

and	the	six	set	handbook	by	ten	experts.	The	model	was	

refined	based	on	the	experts’	reviews.	

	 Phase	 III	 	 implementation	 of	 the	 developed	

model	 -	stage	 IV:	 implementing	 the	developed	model	

within	14	primary	schools,	and	stage	V:	analyzing	data.	

Data	were	analyzed	and	reported	in	a	complete	written	

research

Findings and Discussion 

	 The	 findings	 and	 discussion	 address	 the		

research	questions	from	the	research	entitled,	“A	Model	

for	 Developing	 Instructional	 Leadership	 of	 Primary	

School	Administrators	under	the	Office	of	Sakon	Nakhon	

Primary	Educational	Service	Area	3”	as	follows:			

	 The	components	of	instructional	leadership	for	

the	primary	school	administrators	were	comprised	of	six	

components	as	follows:	educational	quality	improvement	

plans,	curriculum	management,	school	climate	manage-

ment,	personnel	development,	effective	leader	and	edu-

cational	quality	assessment.	The	instructional	leadership	

of	the	primary	school	administrators	was,	as	a	whole,	at	

a	moderate	level.	When	considering	each		aspect,	three	

aspects	were	ranked	from	high	to	low	scores	respectively	

such	as	educational	quality	assessment,	school	climate	

management,	 and	personnel	 development.	 The	 lowest	

levels	 of	 remaining	 aspects	were	 ranked	 respectively:	

educational	quality	improvement	plans,	curriculum	man-

agement,	and	effective	leader.	The	highest	mean	score	

was	for	educational	quality	assessment	aspect	and	the	

lowest	mean	scores	was	effective	leader.	

	 The	 findings	 revealed	 that	 the	 constraints	

of	 effective	 leaders	 occurred	 as	 the	 schools	 relied	 on		

existing	process	and	system,	but	not	creating	clearer	and	

continuous	pathways.	Therefore	the	development	of	the	

six	 aspects	 of	 instructional	 leadership	 was	 gradually	

processed,	and	the	school	administrators	were	not	aware	

of	the	importance	of	instructional	leadership	as	shown	on	

the	effective	leader	aspect,	which	ranked	the	lowest	mean	

scores.		In	addition,	the	school	administrators	perceived	

the	existing	 system	as	adequately	 functional,	 and	 just		

assigned	the	subjects	to	run,	with	a	lack	of	monitoring	

and	 controlling.	 	 Moreover,	 administrators	 were	 not	
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aware	of	self	or	subjects	development.	In	fact	from	the	

literature	reviews,	a	 leader	has	important	roles	to	de-

velop	academic	affairs	of	educational	institution	which	

is	a	major	part	of	educational	management.		Therefore,	

the	development	of	instructional	leadership	of	adminis-

trators	would	then	establish	awareness,	knowledge	and	

ability	into	practice	for	developing	educational	quality		

continuously	and	effectively.	According	to	the	study	of	

Davis	and	Thomas	(1989),	it	was	found	that	instructional	

leadership	 of	 administrators	 consisted	 of	 fixed	 time	

working,	better	school	climate	management,	academic-

orientated	goals,	teachers’	expectation	and	performance,	

curriculum	 working,	 effective	 leadership,	 evaluation	

and	 inspection	 of	 students’	 progress,	 school	 meeting	

awareness,	 and	 expectation	 of	 students’	 achievement.	

In	 addition,	 Heck	 and	 Others	 (1990)	 indicated	 that	

there	must	be	a	school	discipline	control,	school	climate		

management,	and	school	teaching	and	learning	manage-

ment.	Moreover,	Hoy	and	Miskel	(1991),		Sa-nguannam	

(2008),	 The	 National	 Institute	 of	 Educational	 Testing	

Service	 (NIETS)	 (2011)	 and	 ONESQA	 (2007)	 agreed	

that	school	administrators	with	instructional	leadership	

should	 set	 the	 school’s	 goals,	 school	 aiming	 commu-

nication,	supervision	and	monitoring	for	 teaching	and	

learning,	liaison	on	curriculum	application,	monitor	of	

students’	progress,	motivation	management	for	teachers,	

professional	development	promotion,	development	and	

construction	of	instructional	standard,	learning	promo-

tion	management,	community	relationship,	and	control-

ling,	supervision,	monitoring.	The	Office	of	Educational	

Council	(ONEC)	(2009)	and	Gupton	(2010)	viewed	that	

instructional	leadership	involved	a	mission	of	educational	

management	to	suit	the	changes,	leadership	in	creative	

teaching	and	learning	innovation,	encouragement	in	using	

the	information	and	technology	towards	learning	reform,	

competency	 in	 self-reliance	 in	 developing	 instruction,	

seeking	new	knowledge	and	adjusting	continuously,	a	

focus	of	teaching	and	learning	process,	and	data	base.	

Many	educators	such	as	Sroinam	(2004)	and	Cunning-

ham	 and	 Cordeiro	 	 (2009)	 claimed	 that	 instructional	

leadership	of	school	administrators	must	have	knowledge		

and	 understanding	 in	 theories	 and	 philosophy	 in		

various	 curriculum,	 awareness	 of	 multi-teaching		

approaches	 application	 and	 the	 significance	 of	

curriculum,	human	development,	a	model	of	academic		

development	 for	 students	 to	 be	 transformational		

leadership,	and	learner	centered	approach.	In	addition,		

Pawabutra	 (2011)	 reported	 that	 professional	 school	

administrators	 have	 to	 ensure	 an	 effective	 and		

quality	 school	 management	 through	 their	 knowledge	

and	competency	as	well	as	the	potentiality	in	adjust	self	

and	organization	paradigm	by	focusing	on	participatory		

decision	 and	 team	 work.	 Thus	 the	 development	 of		

instructional	leadership	of	primary	school	administrators	

is	importance	and	essential	as	school	administrators’	roles	

are	to	lead	in	order	to	meet	the	organization’s	goals	and	

to	improve	the	school	standards	as	a	model	school.	

	 2.	 The	 developed	 model	 of	 instructional	

leadership	for	the	primary	school	administrators	under	

the	Office	 of	 Sakon	Nakhon	 Primary	 Education	Area	

3	 composed	 four	 stages:	 stage	 I-	 a	 two-day	 intensive	

workshop.	Before	the	workshop,	the	first	meet	activity		

was	 employed.	 This	 activity	 involved	 a	 survey	 of		

self-instructional	leadership	behavior	and	an	assessment	

of	six	aspects	of	instructional	leadership	behavior.	The		

intensive	workshop	was	run	for	two	days.	Stage	II-	a	

training	 in	 actual	 practice	 setting.	 The	 once-a-week		

activity	was	designed	for	primary	school	administrators	

to	have	actual	training	for	three	weeks-6	hours	a	week.	

The	total	of	actual	training	was	18	hours	through	the	

Handbook	 of	 Instructional	 Leadership	 Development.	

The	 contents	 of	 the	 six	 set	 handbook	 was:	 Set		

I-	educational	quality	development	plans,	Set	II-	curricu-

lum	management,	Set	III-	school	climate	management,	

Set	IV-personnel	development,	Set	V-effective	leader,	Set	

VI-	educational	quality	assessment.	The	six-set	handbook	

was	employed	at	the	first	and	the	second	stage.	As	the		

results,	the	techniques	to	develop	instructional	leadership	

of	primary	school	administrators	consisted	of:	document	

inquiries,	a	training	workshop,	meetings,	and	training	in	
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actual	place	setting,	handbook	application,	and	outstanding	

primary	school	visits.	After	the	training	in	actual	place	

setting,	 the	 meeting	 arranged	 for	 the	 conclusion	 of		

instructional	leadership	of	primary	school	administrators.

	 Stage	 III-	 a	 best	 practice	 visit.	 This	 activity	

aimed	to	enhance	participants’	experiences	in	developing	

instructional	leadership	for	school	administrators.		After	a	

visit,	a	meeting	was	set	to	conclude	what	they	have	learnt	

from	the	best	practice	visit.	The	participants	concluded	

how	 the	model	 of	 instructional	 leadership	 for	 school	

administrators	would	be	enacted.	And	the	certificate	of	

attendance	was	presented	to	participating	schools.

	 Stage	 IV-	monitoring.	A	week	 later	 after	 the	

intervention,	an	assessment	of	 instructional	 leadership	

for	school	administrators	was	conducted.

	 The	primary	school	administrators	agreed	that	

they	have	had	a	continuous	training	and	actual	training	

in	a	place	setting	which	provides	great	opportunity	to	

distribute	the	knowledge	to	subjects	and	colleagues.	The	

training	with	 several	 techniques	and	various	practical	

ways	would	help	school	administrators	to	come	up	with	

individual	 concepts	 and	 awareness	 of	 the	 importance	

of	 instructional	 development,	 and	 the	 administrators		

realized	 the	 importance	 of	 having	 continuous	 self		

development.	Many	educators	and	researchers	indicated	

the	 importance	 and	 study	 a	 model	 of	 instructional	

leadership	for	school	administrators	and	proposed	the	

potential	guidelines	which	were	relevant	to	the	research		

results.	 For	 example	 Saentaweesuk	 (2004)	 the		

instructional	leadership	model	of	school	administrators	

under	the	office	of	Angthong	Educational	Service	Area	

involved	 four	 contents:	 1)	 principles	 of	 instructional	

leadership.	 This	 content	 must	 be	 implemented	

in	 the	 school	 plans	 and	 run	 systematically	 and	

continuously	and	be	able	to	serve	the	needs	and	solve	the	

problems	of	school	administrators,	2)	 the	purposes	of	

the	instructional	leadership	development	are	to	enhance	

professional	standards	and	develop	school	administrators		

continuously	 in	 terms	 of	 self-development	 and	 work	

performance,	 3)	 the	 contents	 to	 develop	 the	 school	

administrators	 should	 involve	 four	 aspects:	 essential		

knowledge	 for	 being	 an	 instructional	 leadership,		

responsibility	and	techniques	of	instructional	leadership	

of	school	administrators,	leadership	skills,	and	technical	

skills.		4)	the	stages	of	instructional	leadership	development		

were;	 preparation,	 before-intervention-assessment,	

instructional	 leadership	 development,	 actual	 training,	

after-intervention-	 assessment,	 and	 development	 data	

analysis.	In	addition,	Kaewsri	and	others	(2548)		revealed	

that	 the	model	of	 instructional	 leadership	behavior	of	

basic	education	school	administration	involved:		1)		basic	

principles,	 2)	 objectives,	 3)	 assessment,	 4)	 work	

performance,	 5)	 development	 session	 participation,		

6)	rewarding,		and		7)		assistance	-	recovery.	The	research	

recommendations	for	processing	the	specific	curriculum	

in	accordance	with	 the	essential	 indicators	were:	1)	a	

curriculum	to	develop	leadership	in	school	management,	

2)	 a	 curriculum	 to	 develop	 leadership	 behavior	 in		

curriculum	and	instruction	management,	3)	a	curriculum	

to	develop	 leadership	 behavior	 in	 self	 administration,	

teamwork,	and	community.		The	instructional	leadership	

behaviors	of	basic	education	school	administrators	found	

were	 categorized	 into	 3	 aspects:	 school	 management,		

curriculum	and	instruction	management,	and	management		

of	self,	team	and	community.	Moreover,	Plarin		(2009)		

investigated	 the	 development	 of	 key	 indicators	 of		

instructional	 leadership	 of	 basic	 education	 school	 to	

reveal:		1)		60	key	indicators	of		instructional	leadership	

of	basic	education	school	consisting	of	12	key	indicators	

of	 mission,	 vision,	 goals	 and	 13	 	 key	 indicators	 of			

learning	commitment,	13		key	indicators	of		curriculum	and	

instruction,	12	key	indicators	of	students’	development,	

and	 10	 	 key	 indicators	 of	 teacher	 development		

2)	 	 A	 structural	 equation	 model	 of	 the	 instructional	

leadership	of	basic	education	school	administrators	was	

valid	and	well	fitted	to	empirical	data	(Chi-square		=		

70.16		df		=		62		ค่า		P		=		0.22		ค่า		GFI		=		0.98		ค่า		

AGFI		=		0.96		ค่า		RMSEA		=		0.018)						

	 The	application	of	the	developed	model	and	the	

six-set	Handbook	of	Instructional	Leadership	of	primary	
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school	 administrators	 was	 conducted	 at	 14	 primary	

schools	and	3	participants	from	each	school,	total	of	42	

participants.	 The	 six	 aspect	 assessment	was	 reviewed	

by	self-assessment	of	individual	school	administrators,	

teacher	assessed	 individual	 school	administrators,	 and	

the	 president	 of	 Basic	 Education	 Committee	 assessed	

the	 school	 administrators.	The	assessment	period	was	

divided	into	3	stages:	before	the	implementation,	during	

the	implementation	and	one	week	after	the	implementa-

tion.	

	 The	 results	 revealed	 that:	 Stage	 I:	 before	 the	

implementation.	The	instructional	leadership	of	primary	

school	administrators	was	at	a	low	level.	Effective	leaders’		

aspect	was	at	the	highest	level.	The	lowest	score	went	

to	 the	 aspect	 of	 educational	 quality	 assessment.	 The	

literature	indicated	that	school	administrators	in	terms	

of	instructional	leadership	exercised	their	job	and	might	

not	encounter	any	problems	as	effective	 leader	aspect	

had	 the	 highest	 mean	 scores.	 They	 agreed	 that	 their	

job	 involved	 communication	 among	 colleagues	which	

might	 create	 trust	 among	 them.	 From	 the	 study	 of		

Binchai	(2003)	showed	that	school	administrators	of	Basic	

Education	Level	had	a	full	 range	 leadership	from	the	

low	to	moderate	level.	Therefore,	the	developments	of	

behaviors	of	the	components	of	a	full	range	leadership	

were	 eight	 components	 from	 nine	 components.	 The	

components	needed	to	develop	to	increase	the	level	of	

behaviors	were	five	components:	1)	Idealized	Influence	

Attribute,	2)	Idealized	Influence	Behavior,	3)	Intellectual	

Stimulation,	 4)	 Individualized	 Consideration,	 and	 5)		

Contingent	Reward.		The	three	components	which	needed	

to	reduce	were:	1)	Management-by-Expectation	Active,	2)	

Management-by-Expectation	Passive,	and	3)	Laissez-Faire	

Leadership.	In	terms	of	educational	quality	assessment,	

the	mean	score	was	at	a	low	level	since	the	process	of	

the	present	 quality	 assessment	has	 changed	overtime.	

Therefore,	 the	 school	 administrators	 have	 to	 adjust	

the	 school	 process	 and	 system	 through	 development,		

monitoring,	and	building	up	knowledge	and	understanding		

in	a	limited	time,	resulting	in	a	low	level	compared	to	

other	aspects.	

	 Stage	 II-	 during	 the	 implementation.	 The		

instructional	leadership	of	primary	school	administrators	

curriculum	management,	 as	 a	whole,	 rated	 at	 a	 high	

level.	On	 the	 other	 hand,	 the	 education	quality	 rated	

at	 the	 lowest	 level.	Since	 the	curriculum	management	

aspect	rated	at	a	high	level,	participants	obtained	much	

knowledge,	 understanding,	 skills	 and	 techniques	 in		

curriculum	management.	The	participants	were	trained	

in	actual	place	setting,	therefore,	participants	were	able	

to	build	up	awareness,	concepts	and	theories	application	

into	individual	organization.		According	to	Muangsong	

(2007),	a		model	for	developing	strategic	leadership	of	

Basic	 Education	 based	 on	 experts’	 reviews	 comprised	

five	components:	Component	1:		advanced	thinking	and	

understanding	 ability	 activities	 and	 analytical	 ability.		

Component	 2:	 ability	 in	 gathering	 data	 to	 design		

strategies-	 report	 of	 planning	 and	 structure	 data	 in		

developing	 work	 and	 assigning	 workshop	 plans;		

Component	 	 3:	 the	 ability	 to	 predict	 and	 assign	 the		

future,	 for	 example,	 active	 ability	 to	 solve	 emergency	

jobs.	Component	4:		non-linear	thinking-allow	community	

participating	 in	 policy	 making.	 Component	 5:	 vision		

assign-	assigns	a	vision	from	inspiration,	ambition,	lateral	

thinking		and		wide	vision.	The	research	proposed	three	

ways	for	developing	strategic	leadership	namely	a	best	

practice	visit,	meetings,	and	brainstorming.	In	addition,	

based	 on	 basic	 education	 administrators	 concepts	

found	 indicated	 five	 major	 components:-	 Component		

1:	personnel	self	development	and	professional.	Component	

2:	 working	 to	 goals	 and	 fulfilling	 work.	 Component	

3:	 being	 a	 strategic	 planner	 and	 working	 the	 strate-

gies	 and	 pro-active	 thinking.	 Component	 4:	 having		

pro-active	thinking	and	creating	inspiration	for	colleagues		

in	solving	problems	and	encouraging	creative	thinking,		

and	Component	5:	 creating	vision	 in	accordance	with	

social	 changes	 and	 present	 situations	 and	 strategic		

public	goals.		Moreover,	Pawabutra		(2012)	claimed	that	

school	 administrators	 at	 all	 levels	 in	 a	 changing	 age	

must	foresee	the	importance	of	being	professional	and	

be	aware	of	characteristics,	knowledge	and	self	abilities	

in	managing	schools.		
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	 Stage	 III-	 after	 the	 intervention,	 the	 results	

revealed	that	instructional	leadership	of	primary	school	

administrators	as	a	whole	was	at	a	high	level.	The	highest	

level	was	being	effective	leader	aspect.	The	lowest	level	

was	education	quality	assessment.	From	 the	 literature	

reviews	 indicated	 that	 during	 the	 monitoring	 period	

participants	had	a	chance	of	reviews	and	planning	and	

organizing	work	 following	 the	 developed	model	 and	

had	training	in	actual	place	setting.	These	would	help	

participants	to	create	clearer	concepts	and	be	able	to	put	

into	effective	practice.		In	addition,	the	results	from	the	

study	of	Phumpakpan	(2007)	revealed	that		the	model	

of	super	leader	of		private	vocational	school	comprised	

seven	aspects	which	ranked	the	mean	scores	from	high	to	

low:	1)	encouraging	self-leaders	by	building	team	work,	

2)	leading	self,	3)	facilitating	self	leaders,	4)	encouraging	

the	 followers	 to	 set	 self	 goals	 	 5)	 demonstrating		

self-leading,		6)	facilitating	to	create	self	leadership	by	

rewarding	and	punishment	creatively,	and		7)	constructing	

positive	 thinking	 models.	 The	 model	 assessing	 the		

effectiveness	through	the	implementation	was	conducted	

at	the	private	vocational	school.	The	result	showed	that	

the	participants	gained	higher	mean	scores	through	the	

effective	model	of	super	leader	after	the	implementation	

at	the	significance	level	of	.05.	

Recommendations

	 1. recommendations from the research

	 	 1.1	 From	 the	 results,	 the	 instructional	

leadership	of	primary	school	administrators	contained	

educational	 quality	 improvement	 plans,	 curriculum	

management,	 school	 climate	 management,	 personnel	

development,	 effective	 leader	 and	 educational	 quality	

assessment.		Primary	school	administrators	are	able	to	

reach	the	effective	education	management.		

	 	 1.2	 From	 the	 finding,	 the	 instructional	

leadership	of	primary	school	administrators	contained		

educational	 quality	 improvement	 plans,	 curriculum	

management,	 school	 climate	 management,	 personnel	

development,	 effective	 leader	 and	 educational	 qual-

ity	assessment	affecting	school	academic	development.	

Therefore	the	Office	of	Primary	Education	Area	or	the	

Office	of	Basic	Education	Commission	should	provide	

a	 training	 workshop	 and	 develop	 a	 curriculum	 for	

training	six	aspects	of	instructional	leadership	continuously.	

These	programs	would	create	primary	school	administra-

tors	to	develop	their	instructional	leadership	towards	a	

successful	education	management.

	 1.3	 The	 development	 of	 the	 instructional		

leadership	of	primary	school	administrators	is	important	

to	 all	 stakeholders’	 awareness.	 School	 administrators	

should	 take	 part	 in	 planning	 and	 set	 activity	 period		

together.	 	 The	 ways	 to	 develop	 the	 instructional		

leadership	 of	 primary	 school	 administrators	 should	

be	various	in	order	to	ensure	that	the	primary	school	

administrators	gained	knowledge,	skills	and	techniques	

in	education	management	to	meet	the	assigned	goals.	

	 2. Recommendations for further research

	 	 2.1	 Examine	 a	 model	 of	 instructional	

leadership	of	primary	school	administrators	at	a	region	

and	 national	 level	 to	 investigate	 the	 differences	 and	

similarities,	and	discover	the	causes	of	the	differences.	

If	the	data	was	similar,	then	to	assess	reliability,	

	 	 2.2	 Investigate	for	similar	themes	between	

public	and	private	primary	schools	in	order	to	employ	

the	 findings	 in	 individual	 practices	 towards	 effective	

performances.
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Purpose of the Study

	 Obesity	is	a	health	problem	that	overshadows		

other	 health-related	 epidemics	 around	 the	 world		

(Pi-Sunyer,	2002;	James,	Leach,	Kalamara,	&	Shayeghi,	

2001;	 Wang	 &	Wang,	 2002).	 Solutions	 proposed	 to	

combat	this	epidemic	include	paying	greater	attention	

to	the	role	of	nutrition,	sport,	and	physical	activity	in	

fighting	the	obesity	epidemic	(Resnlcow,	1993:	Salmon,	

Bauman,	 Crawford,	 Timperio,	 &	 Owen,	 2000;	 Sallis,	

McKenzie,	 Conway,	 Elder,	 Prochaska,	 Brown,	 Zlve,		

Marshall,	&	Alcaraz,	2003).	

	 Within	the	context	of	this	alarming	worldwide	

increase	 in	 obesity,	 the	purpose	 of	 this	 study	was	 to	

determine	 the	 views	 and	 attitudes	 held	 by	 a	 sample	

population	of	Thai	individuals	toward	the	importance	of	

nutrition,	sport,	and	physical	activity	within	Thai	culture.			

	 Specifically,	the	following	three	null	hypotheses	

provided	the	focus	for	this	study:	

	 Null Hypothesis #1: There	 is	 no	 difference	

between	Thai	men	and	women	 regarding	 their	views	

about	the	role	of	nutrition,	sport,	and	physical	activity	

in	Thai	culture.

	 Null Hypothesis #2:	 There	 is	 no	 difference	

between	Thai	educators	and	members	of	other	occupa-

tions	in	Thailand	regarding	their	views	about	the	role	

of	nutrition,	sport,	and	physical	activity	in	Thai	culture.

	 Null Hypothesis #3: There	 is	 no	 difference	

between	Thai	 teacher	 educators	 and	Thai	 educational	

administrators	regarding	their	views	about	the	role	of	

nutrition,	sport,	and	physical	activity	in	Thai	culture.	

Methods

	 Participants

	 The	subjects	for	this	study	consisted	of	a	con-

venience	sample	of	Thai	individuals	(N=23)	that	attended	

an	educational	workshop	at	a	Division	1	university	in	

the	Pacific	Northwest	in	the	United	States.	Within	this	

group,	there	were	thirteen	(nm=13)	males	and	ten	females	

(nf=10).			Twelve	(nt=12)	participants	were	teachers	and	

five	(nea=5)	were	educational	administrators.	Seventeen	

(ne=17)	 participants	 were	 educators	 and	 six	 (noc=6)	

persons	were	 from	other	occupations.	All	participants	

were	citizens	of	Thailand.	
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	 Instrumentation

	 The	International	Nutrition,	Sport,	and	Physical	

Activity	 (INSPA)	survey	(see	end	of	article)	consisted	

of	14	questions	distributed	between	Nutrition	(Qn’s=3),	

Sport	 (Qs’s=5),	 and	Physical	Activity	 (Qpa’s=2).	 Some	

questions	grouped	sport	and	physical	activity	together	

(Qg’s=4).	

	 Selected	professionals	in	the	field	of	nutrition,	

sport,	and	physical	activity	determined	that	the	questions	

were	appropriate.	All	questions	used	a	four-	point	Likert	

scale.	

	 Procedures

	 Fifteen	 junior-	 and	 senior-level	 university		

students	 were	 trained	 as	 interviewers.	 A	 packet	 of		

materials	used	for	the	interview	included	a	use	of	human		

subjects	 form,	 the	 INSPA	 survey,	 sheets	 to	 record		

additional	 comments	 relative	 to	 each	 question,	 and	

a	 sheet	 to	 record	 personal	 information.	 Students	

interviewed	 one	 to	 two	 Thai	 individuals.	 Completed	

instruments	 were	 separated	 for	 analysis.	 Information	

sheets	were	sorted	and	used	to	gain	insight	into	scores.	

	 Statistics

	 A	two	tailed	t-test	was	used	to	assess	differ-

ences	for	each	hypothesis.	An	alpha	level	of	p	≤	0.05	
was	used	for	decision	making	(=.05).	

Results

	 For	Hypothesis	1,	Thai	male	and	female	group	

means	were	compared.	For	Hypothesis	2,	Thai	educators		

and	 other	 occupation	 group	 means	 were	 compared.	

For	Hypothesis	3,	teacher	educators	and	administrative	

educator	group	means	were	compared	(see	Table	1).	

Three	Hypotheses	Used	for	the	Study

H1=	Gender	Difference H2=	Education	Prof	and	Other H3=	Teachers	and	Administrators

Gender Mean S.D. Sign. Occup. Mean S.D. Sign. Educ. Mean S.D. Sign

Male 2.90 0.88 0.00002 Educ. 3.23 0.72 0.000004 Tchrs. 3.23 0.72 0.62

Female 3.31 0.73 Other 2.77 0.70 Admn. 3.16 1.17

Table 1.	 The	gender	and	profession	hypotheses	produced	significant	results.	The	Teacher/Administrator	hypothesis	

produced	no	differences.	

	 Scores	 on	 the	 INSPA	 survey	 were	 different	

between	males	and	females.		Hypothesis	1	was	rejected.	

Scores	on	the	INSPA	survey	were	different	between	the	

education	profession	and	other	professions.	Hypothesis		

2	 was	 rejected.	 Scores	 indicated	 that	 teachers	 and		

administrators	were	not	different	regarding	their	views	

of	nutrition,	sport,	and	physical	activity.	Hypothesis	3	

was	accepted.

Discussion

	 The	results	of	this	study	suggest	that	targeted	

interventions	are	the	best	solution	for	changing	attitudes	

in	Thai	society	concerning	the	relationship	between	obes-

ity	and	nutrition,	sport,	and	physical	activity.	In	addition,	

results	 of	 the	 study	 should	 be	 used	 to	 plan	 targeted	

interventions	based	on	gender	and	differences	among	

various	professions.	

	 Future	studies	should	also	consider	gender	and	

its	assessment.	To	make	a	difference	in	the	Thai	culture,	

intervention	programs	should	focus	on	gender	differences	

and	 account	 for	 them	when	 constructing	 intervention	

materials	related	to	obesity.	In	addition,	these	programs	

should	also	look	at	different	directions	for	those	in	the	

education	profession,	compared	to	other	professions.	

	 Lastly,	 random	 sampling	 would	 increase	 the	

importance	of	the	results	of	this	study.	Sampling	would	

allow	wider	application	of	results	across	Thai	society.	
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International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Directions: Read each question carefully and then circle the number that best describes your feeling about the item. 

1. How important are sports and physical activity in your culture?  
 

 
2. To what extent do people in your culture eat healthy, nutritious food?  
 

 

3. In your culture, how important is it for children and youth to participate in sport or physical activity?  
 

 

4. How concerned are you about the nutritional habits of students in your school(s)? 
 

 

5. How concerned are you about the amount of time students devote to physical activity? 
 

 

6. Related to participation in sport, how concerned are you about the competition students feel? 
 

7. To what extent does peer pressure encourage students to participate in competitive sport?  

 Very Seldom Very Often 
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Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 
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 1 2 3 4 
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	 2.	 To	what	extent	do	people	in	your	culture	eat	healthy,	nutritious	food?	

 

 

Salmon, J., Bauman, A., Crawford, D., Timperio, A., & Owen, N. (2000). The association between television viewing 
and overweight among Australian adults participating in varying levels of leisure-time physical activity. 
International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 24, 600-606.  

Wang, Y. & Wang, J.Q. (2002). A comparison of international references for the assessment of child and adolescent 
overweight and obesity in different population. European Journal of Clinical Nutrition, 56, 973-982.  

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Directions: Read each question carefully and then circle the number that best describes your feeling about the item. 

1. How important are sports and physical activity in your culture?  
 

 
2. To what extent do people in your culture eat healthy, nutritious food?  
 

 

3. In your culture, how important is it for children and youth to participate in sport or physical activity?  
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	 3.	 In	your	culture,	how	important	is	it	for	children	and	youth	to	participate	in	sport	or	physical	activity?
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	 4.	 How	concerned	are	you	about	the	nutritional	habits	of	students	in	your	school(s)?
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International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Directions: Read each question carefully and then circle the number that best describes your feeling about the item. 

1. How important are sports and physical activity in your culture?  
 

 
2. To what extent do people in your culture eat healthy, nutritious food?  
 

 

3. In your culture, how important is it for children and youth to participate in sport or physical activity?  
 

 

4. How concerned are you about the nutritional habits of students in your school(s)? 
 

 

5. How concerned are you about the amount of time students devote to physical activity? 
 

 

6. Related to participation in sport, how concerned are you about the competition students feel? 
 

7. To what extent does peer pressure encourage students to participate in competitive sport?  

 Very Seldom Very Often 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 
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	 5.	 How	concerned	are	you	about	the	amount	of	time	students	devote	to	physical	activity?

 

 

Salmon, J., Bauman, A., Crawford, D., Timperio, A., & Owen, N. (2000). The association between television viewing 
and overweight among Australian adults participating in varying levels of leisure-time physical activity. 
International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 24, 600-606.  

Wang, Y. & Wang, J.Q. (2002). A comparison of international references for the assessment of child and adolescent 
overweight and obesity in different population. European Journal of Clinical Nutrition, 56, 973-982.  

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Directions: Read each question carefully and then circle the number that best describes your feeling about the item. 

1. How important are sports and physical activity in your culture?  
 

 
2. To what extent do people in your culture eat healthy, nutritious food?  
 

 

3. In your culture, how important is it for children and youth to participate in sport or physical activity?  
 

 

4. How concerned are you about the nutritional habits of students in your school(s)? 
 

 

5. How concerned are you about the amount of time students devote to physical activity? 
 

 

6. Related to participation in sport, how concerned are you about the competition students feel? 
 

7. To what extent does peer pressure encourage students to participate in competitive sport?  

 Very Seldom Very Often 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

	 6.	 Related	to	participation	in	sport,	how	concerned	are	you	about	the	competition	students	feel?

 

 

Salmon, J., Bauman, A., Crawford, D., Timperio, A., & Owen, N. (2000). The association between television viewing 
and overweight among Australian adults participating in varying levels of leisure-time physical activity. 
International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 24, 600-606.  

Wang, Y. & Wang, J.Q. (2002). A comparison of international references for the assessment of child and adolescent 
overweight and obesity in different population. European Journal of Clinical Nutrition, 56, 973-982.  

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Directions: Read each question carefully and then circle the number that best describes your feeling about the item. 

1. How important are sports and physical activity in your culture?  
 

 
2. To what extent do people in your culture eat healthy, nutritious food?  
 

 

3. In your culture, how important is it for children and youth to participate in sport or physical activity?  
 

 

4. How concerned are you about the nutritional habits of students in your school(s)? 
 

 

5. How concerned are you about the amount of time students devote to physical activity? 
 

 

6. Related to participation in sport, how concerned are you about the competition students feel? 
 

7. To what extent does peer pressure encourage students to participate in competitive sport?  

 Very Seldom Very Often 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

Not Concerned Very Concerned 

 1 2 3 4 

      

	 7.	 To	what	extent	does	peer	pressure	encourage	students	to	participate	in	competitive	sport?	

 

 

 

 

8. To what extent do parents encourage children to participate in competitive sport? 
 

 

9. To what extent do parents encourage participation in physical activity such as leisure/recreation or club sport?  
 

 

10. In your community, how important is participation in sport within the school setting? 
 
 

11. How important is participation in sport or physical activity outside of the school setting? 
 

 

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Background Information 

Gender:    Male  Female  Age:_______   
Years in Teaching/Administrative Role:________  
Age Group Taught or Administered:________________________________________________ 
(Teachers please answer Question 3; Administrators please skip to question 4) 
What subject or year level(s) do you teach in school: ____________________________ 
Were you physically active (two times or more per week) during childhood/adolescence?      Yes       No 
Did you participate in a sport during your childhood and adolescence?   Yes No 
At your age now, are you physically active (two times or more per week)?  Yes No  
At your age now, do you participate in a sport?     Yes No 
1. Are you a parent?  Yes No   [If you have children, please list their age(s) and gender(s)]. 

Not Encouraged by Peers Highly encouraged by Peers 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Very Little  A Great Deal 

 1 2 3 4 

      

Very Little A Great Deal  

 1 2 3 4 

      

	 8.	 To	what	extent	do	parents	encourage	children	to	participate	in	competitive	sport?

 

 

 

 

8. To what extent do parents encourage children to participate in competitive sport? 
 

 

9. To what extent do parents encourage participation in physical activity such as leisure/recreation or club sport?  
 

 

10. In your community, how important is participation in sport within the school setting? 
 
 

11. How important is participation in sport or physical activity outside of the school setting? 
 

 

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Background Information 

Gender:    Male  Female  Age:_______   
Years in Teaching/Administrative Role:________  
Age Group Taught or Administered:________________________________________________ 
(Teachers please answer Question 3; Administrators please skip to question 4) 
What subject or year level(s) do you teach in school: ____________________________ 
Were you physically active (two times or more per week) during childhood/adolescence?      Yes       No 
Did you participate in a sport during your childhood and adolescence?   Yes No 
At your age now, are you physically active (two times or more per week)?  Yes No  
At your age now, do you participate in a sport?     Yes No 
1. Are you a parent?  Yes No   [If you have children, please list their age(s) and gender(s)]. 

Not Encouraged by Peers Highly encouraged by Peers 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Very Little  A Great Deal 

 1 2 3 4 

      

Very Little A Great Deal  

 1 2 3 4 

      

	 9.	 To	what	extent	do	parents	encourage	participation	in	physical	activity	such	as	leisure/recreation	or	

club	sport?	

 

 

 

 

8. To what extent do parents encourage children to participate in competitive sport? 
 

 

9. To what extent do parents encourage participation in physical activity such as leisure/recreation or club sport?  
 

 

10. In your community, how important is participation in sport within the school setting? 
 
 

11. How important is participation in sport or physical activity outside of the school setting? 
 

 

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Background Information 

Gender:    Male  Female  Age:_______   
Years in Teaching/Administrative Role:________  
Age Group Taught or Administered:________________________________________________ 
(Teachers please answer Question 3; Administrators please skip to question 4) 
What subject or year level(s) do you teach in school: ____________________________ 
Were you physically active (two times or more per week) during childhood/adolescence?      Yes       No 
Did you participate in a sport during your childhood and adolescence?   Yes No 
At your age now, are you physically active (two times or more per week)?  Yes No  
At your age now, do you participate in a sport?     Yes No 
1. Are you a parent?  Yes No   [If you have children, please list their age(s) and gender(s)]. 

Not Encouraged by Peers Highly encouraged by Peers 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Very Little  A Great Deal 

 1 2 3 4 

      

Very Little A Great Deal  

 1 2 3 4 

      

	 10.	 In	your	community,	how	important	is	participation	in	sport	within	the	school	setting?

 

 

 

 

8. To what extent do parents encourage children to participate in competitive sport? 
 

 

9. To what extent do parents encourage participation in physical activity such as leisure/recreation or club sport?  
 

 

10. In your community, how important is participation in sport within the school setting? 
 
 

11. How important is participation in sport or physical activity outside of the school setting? 
 

 

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Background Information 

Gender:    Male  Female  Age:_______   
Years in Teaching/Administrative Role:________  
Age Group Taught or Administered:________________________________________________ 
(Teachers please answer Question 3; Administrators please skip to question 4) 
What subject or year level(s) do you teach in school: ____________________________ 
Were you physically active (two times or more per week) during childhood/adolescence?      Yes       No 
Did you participate in a sport during your childhood and adolescence?   Yes No 
At your age now, are you physically active (two times or more per week)?  Yes No  
At your age now, do you participate in a sport?     Yes No 
1. Are you a parent?  Yes No   [If you have children, please list their age(s) and gender(s)]. 

Not Encouraged by Peers Highly encouraged by Peers 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Very Little  A Great Deal 

 1 2 3 4 

      

Very Little A Great Deal  

 1 2 3 4 

      

	 11.	 How	important	is	participation	in	sport	or	physical	activity	outside	of	the	school	setting?

 

 

 

 

8. To what extent do parents encourage children to participate in competitive sport? 
 

 

9. To what extent do parents encourage participation in physical activity such as leisure/recreation or club sport?  
 

 

10. In your community, how important is participation in sport within the school setting? 
 
 

11. How important is participation in sport or physical activity outside of the school setting? 
 

 

 

International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey 

Background Information 

Gender:    Male  Female  Age:_______   
Years in Teaching/Administrative Role:________  
Age Group Taught or Administered:________________________________________________ 
(Teachers please answer Question 3; Administrators please skip to question 4) 
What subject or year level(s) do you teach in school: ____________________________ 
Were you physically active (two times or more per week) during childhood/adolescence?      Yes       No 
Did you participate in a sport during your childhood and adolescence?   Yes No 
At your age now, are you physically active (two times or more per week)?  Yes No  
At your age now, do you participate in a sport?     Yes No 
1. Are you a parent?  Yes No   [If you have children, please list their age(s) and gender(s)]. 

Not Encouraged by Peers Highly encouraged by Peers 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Not Important Very Important 

 1 2 3 4 

      

Very Little  A Great Deal 

 1 2 3 4 

      

Very Little A Great Deal  

 1 2 3 4 
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International Nutrition, Sport, and Physical Activity (INSPA) Survey

Background Information

Gender:				Male					Female	 Age:_____			__	 	

Years	in	Teaching/Administrative		Role:						________	

Age	Group	Taught	or	Administered:__________________________________________

(Teachers	please	answer	Question	3;	Administrators	please	skip	to	question	4)

What	subject	or	year	level(s)	do	you	teach	in	school:	____________________________

Were	you	physically	active	(two	times	or	more	per	week)	during	childhood/adolescence?						 Yes							No

Did	you	participate	in	a	sport	during	your	childhood	and	adolescence?		 	 	 Yes	 No

At	your	age	now,	are	you	physically	active	(two	times	or	more	per	week)?	 	 	 Yes	 No	

At	your	age	now,	do	you	participate	in	a	sport?	 	 	 	 	 	 Yes	 No

1.	 Are	you	a	parent?		 Yes	 No			 [If	you	have	children,	please	list	their	age(s)	and	gender(s)].

__________________________________________________________________________

2.	 How	much	do	you	personally	support	healthful	eating	habits	in	children?

 

 

__________________________________________________________________ 

2. How much do you personally support healthful eating habits in children? 
 

 

3. How much do you personally support regular physical activity in children?  
 

 

4. How much do you personally support regular participation in competitive sport activities for children? 
 

 

5. Please add comments about nutrition, physical activity, or sport participation for youth in your society that you feel are 
important and that have not been covered in this survey.__________________________________________ 
6. Profession of the Community Member: __________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

3.	 How	much	do	you	personally	support	regular	physical	activity	in	children?	

 

 

__________________________________________________________________ 

2. How much do you personally support healthful eating habits in children? 
 

 

3. How much do you personally support regular physical activity in children?  
 

 

4. How much do you personally support regular participation in competitive sport activities for children? 
 

 

5. Please add comments about nutrition, physical activity, or sport participation for youth in your society that you feel are 
important and that have not been covered in this survey.__________________________________________ 
6. Profession of the Community Member: __________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

4.	 How	much	do	you	personally	support	regular	participation	in	competitive	sport	activities	for	children?

 

 

__________________________________________________________________ 

2. How much do you personally support healthful eating habits in children? 
 

 

3. How much do you personally support regular physical activity in children?  
 

 

4. How much do you personally support regular participation in competitive sport activities for children? 
 

 

5. Please add comments about nutrition, physical activity, or sport participation for youth in your society that you feel are 
important and that have not been covered in this survey.__________________________________________ 
6. Profession of the Community Member: __________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

Not supportive Very supportive 

 1 2 3 4 

      

5.	 Please	add	comments	about	nutrition,	physical	activity,	or	sport	participation	for	youth	in	your	society	that	you	

feel	are	important	and	that	have	not	been	covered	in	this	survey.__________________________________________

6.	 Profession	of	the	Community	Member:							__________________________
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	 ขอเชญินกัศกึษา	คณาจารย	์และผูส้นใจ	ในสาขาการบรหิารการศกึษา	หรอืสาขาภาวะผูน้ำาทางการศกึษา	จากทกุสถาบนั	

ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	 โดยองค์ประกอบหลักของบทความวิจัย	ประกอบด้วยชื่องานวิจัยภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	คำาสำาคัญ	(key	words)	ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา	คำาถาม

การวิจัยและ/หรือวัตถุประสงค์การวิจัย	 สมมติฐานการวิจัย	 (ถ้ามี)	 กรอบแนวคิดและ/หรือขอบเขตการวิจัย	 (ถ้ามี)	 วิธีดำาเนิน

การวิจัย	ผลการวิจัย	อภิปรายผลการวิจัย	ข้อเสนอแนะ	และเอกสารอ้างอิง	(กรณีมีองค์ประกอบหลักอื่นเพิ่มเติม	หรือมีรูปแบบ

การนำาเสนอเนือ้หาทีแ่ตกตา่งจากทีก่ำาหนด	อยู่ในดลุพนิจิของบรรณาธกิาร)	จากประสบการณ	์มปีระเดน็ทีม่กัเปน็ขอ้บกพรอ่งทีข่อ

ให้คำาแนะนำาดังนี้	1)	บทคัดย่อควรสั้นและกระชับ	เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่ควรเกิน	500	คำา	2)	บทความควรมีความยาว

ประมาณ	12-15	หน้า	ขนาด	A4	(ไม่นับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ)	พิมพ์ด้วยอักษรAngsana	New	ขนาด	14	โดยยังไม่ต้องจัด

เป็น	2	คอลัมน์	3)	รายการอ้างอิงท้ายบทความ	(reference	list)	ต้องมีจำานวนครบตามที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา	(citation	in-text)	

ไม่ขาดไม่เกิน	 4)	 การอ้างอิงในเนื้อหา	 (citation	 in-text)	 และรายการอ้างอิงท้ายบทความ	 (reference	 list)	 ให้ถูกต้องตามรูป

แบบที่กำาหนด	โดยเฉพาะที่มักพบเป็นปัญหา	เช่น	ก)	การระบุหมายเลขของเอกสารที่อ้างอิง	กรณีใดต้องระบุ	กรณีใดไม่ต้องระบุ		

ข)	การอ้างอิงนักเขียนหลายราย	ค)	การอ้างอิงที่ใช้อักษรย่อ	ง)	การใช้คำาเชื่อม	“and”	หรือ	“&”	เป็นต้น	ซึ่งวารสารนี้กำาหนดให้

ใช้รูปแบบของ	APA	reference	style	ดูได้จาก	Publication	Manual	of	the	American	Psychological	Association,	6thedition.	

(2010)	ใน

http://www.waikato.ac.nz/library/study/guides/apa.shtml

หรือดูได้จากคู่มือการทำาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	แบบที่	1	ใน

http://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/

	 ทัง้นีบ้ทความวชิาการหรอืบทความวจิยัทกุเรื่อง	จะดำาเนนิการเพื่อให้ไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพจากผูท้รงคณุวฒุ	ิ(peer	

review)	บทความละ	2	ราย	โดยจะพิจารณาผลเป็น	3	กรณี	คือ	1)	ตอบรับเพื่อจัดพิมพ์โดยไม่มีเงื่อนไข	หรือ	2)	ตอบรับเพื่อจัด

พิมพ์โดยให้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะไว้	หรือ	3)	ไม่ตอบรับเพื่อจัดพิมพ์หากมีคุณภาพไม่เหมาะสมเพียงพอ


