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 The purposes of this research were to identify: 1) the factors and indicators of basic education 

school administration in the southern border provinces specific development area and                             

2) the confirmation of factors and indicators of basic education school administration. in the southern 

border provinces specific development area. The sample for this study were schools in  the southern 

border provinces specific development area, totally of 291 schools. The respondents were school 

director, assistant director, and teachers totally of 1,164 respondents. The instruments for collecting the 

data were structured and semi-structured interview and opinionnaire. The statistics used in this study 

were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content 

analysis. 

 The  findings of this study were as follows. 

 1. The factors and indicators of basic education school administration in the southern border 

provinces specific development area composed of seven factors; 1) human resource management, 

composed of 12 indicators, 2) academic affairs administration, composed of 9 indicators, 3) professional 

administration, composed of 8 indicators,  4) quality control, composed of 7 indicators, 5) management 

of technology and innovation, composed of 5 indicators,  6) morale management, composed of                  

5 indicators,  and 7) communication management, composed of 5 indicators. 

  2. The confirmation of the factors and indicators of basic education school administration         

in the southern border provinces specific development area were accurate, comprehensive appropriate, 

possibility and can be utilized. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยเปนพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษมากกวาทองถิ่นอ่ืนๆ ทั้ง
ในแงของความเปนมาทางประวัติศาสตร  ในฐานะที่เปนรัฐอิสระรัฐหนึ่งในแหลมมลายูมากอนเขามา
เปนสวนหนึ่งภายใตการปกครองของอาณาจักรไทย  เปนดินแดนท่ีเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอิสลามท่ี
สําคัญซึ่งเปนที่รูจัก และเปนพ้ืนที่ที่มีประชากรหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสวนใหญ
เปนเชื้อสายชาวไทยมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม ดวยลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
รัฐบาลจึงใหความสําคัญและกําหนดใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพ้ืนที่พิเศษท่ีจะตองดําเนินนโยบาย
ในการพัฒนาและแกปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
และความเขาใจกันระหวางประชาชนกับขาราชการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549  เห็นชอบกําหนดใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบดวย
จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี  สะบา
ยอย และเทพา 

การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาสมาชิกของสังคมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจซึ่งกัน
และกัน  เขาใจสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู  และเปนเครื่องมือท่ีจะหลอหลอมจิตใจและความรูสึกของ 
คนที่อยูในสังคมเดียวกัน  แมแตกตางกันทางดานศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม  ใหมีความรูสึก
ผูกพัน  และเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเพ่ือสรางเอกภาพใหเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศชาติโดยรวม  โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนสังคมแบบมุสลิม มีวัฒนธรรมสวนใหญเปน
แบบอิสลามและใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจําวัน 

รัฐบาลเกือบทุกสมัยนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตระหนักถึงความสําคัญจําเปนใน 
การพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอดและไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การแกป ญ หาในจั งห วัดชายแดนภาค ใต ม าอย างต อ เนื่ อ ง  หน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งก็ ได มี 
การจัดทําแผนพัฒนาหรือกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้งได
พยายามปรับกลไก การบริหารจัดการใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โ ดยมี 
การจัดตั้งหนวยงานเพ่ือสงเสริม  สนับสนุนประสานงานและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ  เชน  ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศปบ.จชต.)  สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต (สพก.จชต.)  และศูนยปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปก.จชต.) 
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สภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความหลากหลาย มี 
การจัดการศึกษาหลายประเภท ทั้งโรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.)  โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เชน โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญ  15 (1)  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาประเภทสอนศาสนาอิสลามควบคูสายสามัญ 15 (1)  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาประเภทสอนศาสนาอิสลามอยางเดียว 15 (2) สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) นอกจากน้ียังมีศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนราชประชานุเคราะห  โรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน แตเนื่องจากประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  
ประชาชนจึงมีวิถีชีวิตที่เนนการเรียนเรื่องศาสนามากกวาการเรียนวิชาสายสามัญ แมจะมีโรงเรียนของ
รัฐบาลในพื้นที่เปนจํานวนมาก แตผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะหรือ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกวา  โดยโรงเรียนดังกลาวจะสอนศาสนาควบคูกับวิชาสามัญ
ถึงขั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งสํานักผูตรวจราชการที่  12 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรายงานวา  
มีจํานวนนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกวาโรงเรียนของรัฐในสัดสวนประมาณ  
70 : 30   

ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายดังกลาวสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู
ของผูเรียน  นักเรียนขาดความสามารถในการสอบแขงขันเพ่ือศึกษาตอนักเรียนใชเวลาจํานวนมาก
เรียนเนื้อหาซ้ําซอนกันเนื่องจากการจัดการศึกษายังขาดความเชื่อมโยงกัน  ประกอบกับจังหวัดชายแดน
ภาคใตยังมีสภาพปญหาที่ตางจากพ้ืนที่อ่ืน อันเนื่องมาจากความแตกตางดานเชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา 
ปญหาความยากจน ปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก  
ถึงแมเอกสารที่ปรากฏแสดงใหเห็นวารัฐไดใชความพยายามในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่มาอยาง
ตอเน่ือง  แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ยังคงอยูในระดับต่ํากวาภาพรวมของประเทศ 
จํานวนโรงเรียนของภาครัฐที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเผา ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องสงผลกระทบตอ
ขวัญกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจํานวนนักเรียนในโรงเรียนของภาครัฐมีสัดสวนนอย
กวาภาคเอกชนและมีจํานวนนักเรียนลดลงทุกป  ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใน
ภาคเอกชนต่ํากวานักเรียนที่อยูในภาครัฐและคะแนนเฉล่ียระดับชาติมาก1 

 

 

                                                 
1เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ: 

สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549), 28. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดความมุงหมายและหลักการใน
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  โรงเรียนจัดเปนสถาบันท่ีทําหนาที่ดานการใหบริการทางการศึกษาแหงชาติแหงสมาชิก
สังคม ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่
กําหนดไวในหลักสูตร มีคุณธรรมทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การท่ีโรงเรียนจะสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนจัดเปนผูที่มีบทบาทมากท่ีสุดที่จะทําให การบริหารงานวิชาการ
บรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา และผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารสถานศึกษานับเปนบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสําคัญที่สุด ที่จะบันดาลใหการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียนเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ
ครบถวนกระบวนการ เพราะผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนไปตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ2 

การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตมีสภาพท่ีแตกตางจากพ้ืนที่อ่ืน
และมีอัตลักษณ  ทั้งดานวิถีชีวิต  ภาษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  มีสถานศึกษาหลายประเภท  หลายสังกัด การดําเนินงานไมมีเอกภาพ  ผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาพบวานักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  โดยนักเรียน
ชั้นมัธยมปที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบของสํานักทดสอบ ทางการศึกษาแหงชาติ  ต่ํา
กวารอยละ  50  และต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET)  ปการศึกษา 2551 ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ต่ํากวาต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ
ทุกวิชา  รวมทั้งผลการสํารวจนักเรียนในชวงชั้นที่  1  (ประถมศึกษาปที่ 3) ในป 2550  พบวาเด็กอาน
ไมออก  เขียนไมไดถึงรอยละ  30.82  นอกจากนี้  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) พบวา โรงเรียนขนาดเล็กประมาณ  200  แหง  
ไมผานการรับรองและยังมีปญหาการออกกลางคันสูง3  

หลังจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการเริ่มเปดทางใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดในป พ.ศ. 
2544  เปนตนมา  ไดมีความพยายามพัฒนาจัดหลักสูตรใหมในโรงเรียนมัธยมสายสามัญของรัฐบาง

                                                 
2 ภัทณิดา  พันธุมเสน. “ผูบริหารยุคใหมความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา” มติชน

รายวัน. 10: 2; มิถุนายน 2554, 10. 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติราชการ

การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ 
2553 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2553), 88. 
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แหงในลักษณะท่ีผสมผสานทั้งการสอนสายสามัญและการสอนศาสนาที่มีความสมดุลและพอเพียงกับ
ความตองการของชุมชนไทยมุสลิมมากขึ้น  เด็กๆ  ชาวไทยมุสลิมจะไดเรียนศาสนาถึงสัปดาหละ 10 – 
14 คาบ โดยแตละโรงเรียนสามารถจัดเวลาหรือคาบการสอนไดอยางไดมีความยืดหยุนหลากหลายตาม
สภาพโรงเรียน โดยมีการขยายคาบเวลาการสอนข้ันตํ่าสัปดาหละ 35 คาบ ไปเปน 40 – 45 คาบ 
เพ่ือใหเพียงพอกับสาระการเรียนรูทางศาสนาโดยที่ไมสงผลกระทบตอเวลาเรียนในการเรียนปกติ4 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยมีสาระสําคัญที่บัญญัติถึงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  หมวด  3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย วาดวยในสวนที่  8 สิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษา มาตรา  49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 5 

การบริหารสถานศึกษาโดยทั่วไป ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการบริหารท่ัวไป ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานวิชาการ แตเนื่องจากสถานศึกษาที่ตั้งในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เปนพ้ืนที่ที่มีความแตกตางกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังนั้นในการศึกษาในคร้ังนี้
การบริหารสถานศึกษาจึงไมไดหมายถึงการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ดังกลาว แตหมายถึงการ
บริหารสถานศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะซ่ึงอาจมีรูปแบบที่แตกตางกันหรือสอดคลองกันก็ได  

 

ปญหาของการวิจัย 
จากการท่ีมีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแต 21 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ระบบ

การศึกษาของประเทศไทยจึงไดเริ่มพัฒนา แมจะพบปญหาในการดําเนินการซึ่งสงผลใหเกิดความไม
เขาใจ  และเปนอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํารายงาน
การติดตามผลการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณา
ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคใน 3 ดาน คือ ดานโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ดาน

                                                 
4
 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนาการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, 2552), 9. 

5
 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนพัฒนาการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, 2553), 13. 
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คุณภาพทางการศึกษา ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา โดยมีผลออกมา ดังนี้6  
คือ ดานโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ โอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาในแตละระดับการศึกษาและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งพบวาทั้งสองสวนยัง
ดําเนินการไดไมเต็มที่  โอกาสในการเขารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น แตอัตราการออกกลางคันก็ยัง
อยูในอัตราสูง เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และผูที่มีความสามารถพิเศษ  ไดรับการดูแลและให
ความสําคัญมากข้ึน  แตตองมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมาก อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตองมีการวาง
แผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 

1. ดานการขาดแคลนอุปกรณวัสดุ ทางการศึกษาและอาคารสถานท่ีเปนเหตุใหการพัฒนา
คุณภาพการศึกษายังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร เพราะไดพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวิชาพ้ืนฐาน ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พบวา คะแนนเฉล่ียต่ํากวาเกณฑ รวมไปถึงความสามารถทางดานทักษะ ดาน
ภาษา การคิดคํานวณ ความสามารถเชิงวิเคราะห ครูผูสอนยังขาดความม่ันใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา  พบวา  การจัดโครงสรางและ
ระบบบริหารสวนกลาง  มีความกาวหนาในระดับปานกลาง  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางใหม  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  สวนการแบงโครงสรางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้ง  175  เขตนั้น  หากมองในเรื่องของกฎหมายพบวา มีความกาวหนาในเรื่องของการกระจายอํานาจ 
โดยเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่วางไว แตในทางปฏิบัติแลว  
พบปญหาและอุปสรรคมาก โดยเฉพาะการจัดคนลงปฏิบัติงาน การเบิกจาย งบประมาณ ความพรอมของ
อาคารสถานที่  สงผลใหเขตพ้ืนที่ยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางเต็มที่ระดับสถานสถานศึกษานั้น 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลยังเปนของใหม   ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ  
ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการเปนนิติบุคคล  สําหรับระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความพยายามท่ี 
จะผลักดันใหเปนสถาบันศึกษาในกํากับรัฐนั้น  แตเรื่องก็ยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กล่ันกรองคณะท่ี  4  นอกจากนี้  ในสวนของการถายโอนภารกิจดานการศึกษา ไปยังองคกรสวนทองถิ่นก็
ยังไมแลวเสร็จ  การสนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา  กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งมาตรการสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน ยังไมคอยปรากฏเปนรูปธรรม ดานการระดม

                                                 
6 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักผูตรวจราชการกระทรวงที่ 

12 ยะลา. การศึกษารูปแบบ การจัดการเรียนรูระบบสองภาษา (ไทย – มลายู) (กรุงเทพฯ:      โรง
พิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2551), 12. 
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ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาก็ยังไมคอยมีการดําเนินการใด ใหเห็นเปน
รูปรางเชนกัน 

3. ปญหาดานประสิทธิภาพของการจัดการงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
ในดานการจัดสรรงบประมาณรายหัวตอปของนักเรียนขั้นพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ไดแก กอนประถมศึกษา 600  
บาท  ประถมศึกษา  1,100  บาท  มัธยมศึกษาตอนตน  1,800  บาท  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2,700  บาท  เงินอุดหนุนดังกลาวน้ี  เปนจํานวนเงินที่นอยและไมเพียงพอตอคาใชจาย  เพ่ือการจัด
การศึกษาและการดูแลนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับกอนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา  อีกทั้งโรงเรียนตองมีภาระในการใชจายเงินคาสาธารณูปโภคและคาดําเนินการอ่ืนๆ 
ดวยงบประมาณท่ีไมเพียงพอ จึงทําใหโรงเรียนหลายแหงมีหนี้คางชําระ จึงตองขอบริจาคจากชุมชนใน
รูปของการทอดผาปา เพ่ือใหไดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน 

การจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนตามจํานวนที่กลาวไวขางตนยังสะทอนใหเห็นวาระบบ
การศึกษาของไทยไมใหความสําคัญตอการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมไดกําหนดใหเปน
การศึกษาภาคบังคับ อยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการควรมีการผลักดันเพ่ือจัดสรรงบประมาณราย
หัวนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมเติม เพ่ือเนนคุณภาพนักเรียนตั้งแตระดับขั้นพ้ืนฐาน7 

แตในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ผานการประเมิน ซึ่งสามารถนําการ
บริหารงานวิชาการมาเปนตนแบบเพ่ือใชในโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะผูบริหารโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จึงสนใจ
ที่จะศึกษา องคประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย และสามารถตอบปญหาของการวิจัยใหชัดเจน ผูวิจัย
จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือทราบองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

                                                 
7
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการติดตาม ผลการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: บริษัท พริก
หวานกราฟฟก จํากัด, 2548), 21 – 23. 
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2. เพ่ือทราบผลการยืนยนัองคประกอบและตัวบงชี้การบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัย ดังนี้ 
1. องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต เปนอยางไร 
2. ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เปนอยางไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัย ดังนี้ 
1.องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต เปนองคประกอบแบบพหุคูณ 

2. ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มีความสอดคลอง เหมาะสม 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา   :  Virginia S. Thatcher and Alexander McQueen, (Editors),  Webster 

Encyclopedic Dictionary of The English Language  (Chicago, III : Consolidated Book 

Publishers, 1980), 167. 

 :  Gary  Dessler,  Management  (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1998), 74. 

:  Gene Burton and Mavab Thakur,  Introduction to Management : A Career 

Perspective  (New York : John Wiley & Sons, 1984), 376.  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในเขต 

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Gulick and Urwich 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
จากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Stephen P. 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Richerd .Dickerson 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ ThomasJ.Sergiova 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ John R. 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ William J.Reddin 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Robert T 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Angelo and Brian. 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Fred Luthans 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Debra L. Nelson 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Rensis Likert 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Andrew W. Halpin 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
ของ Jacob W. Getzels 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยดังนี้ 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทํางาน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ

ภารกิจอยางเปนระบบในสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการ 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง พ้ืนท่ีที่มีอัตลักษณ ดานวิถีชีวิต  
ภาษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัด
นราธิวาส รวมถึงเฉพาะจังหวัดสงขลา ใน 4 อําเภอ คือ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี 
และอําเภอจะนะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต” นี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยครอบคลุม
เนื้อหาในประเด็น ดังนี้  

1. ขอมูลและสภาพทั่วไปของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. การบริหารสถานศึกษา 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ขอมูลและสภาพทั่วไปของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวยจังหวัดปตตานี  ยะลา  
นราธิวาส และสงขลา 4 อําเภอ ไดแก  อําเภอจะนะ นาทวี สะบายอยและเทพา รวมจํานวน  40  
อําเภอ  ประชากรทั้งส้ิน  2,070,863 คน หรือคิดเปนรอยละ 37.60 ของประชากรภาคใตทั้งหมด เนื้อที่  
13,930.63 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 29.40 ของพ้ืนท่ีภาคใต หรือรอยละ 4.10 ของพ้ืนที่
ประเทศ ทีต่ั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยประมาณ  1,000  กม. 

 

ตารางที่  1  แสดงเขตการปกครองพ้ืนที่และประชากร 

จังหวัด 
การปกครอง 

ประชากร พื้นที่ : ตร.กม. 
อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

นราธิวาส 13 77 551 14 70 700,525 4,502.43 

ปตตาน ี 12 115 668 12 101 634,376 1,940.36 

ยะลา 8 5 376 8 55 464,121 4,521.08 

สงขลา 3 4 40 360 4 40 271,841 2,966.76 

รวม 40 290 1955 38 266 2,070,863 13,930.63 

หมายเหตุ : สพท.สงขลา เขต 3 จํานวน 4 อําเภอ (จะนะ  นาทวี  สะบายอย  และเทพา) 
 

ที่มา : กรมการปกครอง, เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพ: 

กระทรวงมหาดไทย, 2556), 21. 
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เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประชากรรอยละ 80  นับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ 19.90  
นับถือศาสนาพุทธ ดานการศึกษาประชากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเฉลี่ย  
6.2 ป ผูที่อานเขียนภาษาไทยไมได รอยละ 17.4 (ขอมูลป พ.ศ. 2548) 

 

โครงสรางเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
1. โครงสรางการผลิต  ในพ้ืนท่ี  5  จังหวัดชายแดนภาคใตมีฐานแคบพ่ึงพาผลผลิตดาน

การเกษตรไมกี่ชนิด  เชน  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  และการประมง  โดยมีผลิตภัณฑมวลรวม (GDP)  
ป  2548  ประมาณ  257,534  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.6  ของประเทศและมีสัดสวนการผลิตใน
ภาคเกษตรสูงถึงรอยละ  10  สวนที่เหลือรอยละ  49  เปนการผลิตในภาคบริการท่ีมีสัดสวนรายได
จากการทองเท่ียวและการคาบริการ 

2. ดานการกระจายรายได  ประชากรในพ้ืนที่ชายแดนภาคใตมีรายไดเฉลี่ย  47,995  บาท  
ตอคนตอป  ต่ํากวารายไดตอหัวเฉลี่ยทั้งประเทศ (74,675  บาท : คน : ป) และรายไดตอหัวเฉลี่ยของ
ภาคใต (51,284 บาท : คน : ป) นอกจากน้ี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตยังมีปญหาดานการกระจาย 
รายได  โดยสงขลาซึ่งเปนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด  มีรายไดเฉลี่ยสูงสุด  59,000  บาทตอคนตอ
ป  ในขณะท่ีนราธิวาสมีรายไดเฉลี่ยต่ําสุดเพียง  29,000  บาทตอคนตอป  ใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย
ของมกุดาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพชรบูรณ  นานและพะเยาในภาคเหนือ 

3. จํานวนคนจนในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2547  ความยากจนที่วัดตามเกณฑเสนความ
ยากจน  (Poverty  Line)  ชี้วามีจํานวนคนจนรวม  3.6  แสนคน  คิดเปนรอยละ 55  ของจํานวน 
คนจนท้ังภาคใต  (6.6  แสนคน) หรือรอยละ 11 ของจํานวนประชากรในพ้ืนที่ การจดทะเบียน 
คนจนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา มีผูมาจดทะเบียนทั้งสิ้น  454,388  ราย  คิดเปนรอย
ละ 42 ของภาคใต เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  385,156  ราย  คิดเปนรอยละ  35  ของ
ภาคใต 

4. การขยายตัวของเศรษฐกิจ  ป  2545 – 2546  เศรษฐกิจของ  5  จังหวัดชายแดน
ภาคใต  มีอัตราการขยายตัวในระดับเฉลี่ย  รอยละ  4.94 – 5.20  ตอป  ใกลเคียงกับระดับการเติบโตของ
ภาคใตและประเทศแตภายหลังเกิดเหตุการณอัตราการขยายตัวไดชะลอตัวลง  เหลือเพียงรอยละ  
2.49  ในป  2547  และรอยละ  1.39  ในป  2548 

 
บทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เนื้อหาสาระในบทน้ี เปนการนําเสนอบทบาทของรัฐ นับแตอดีตจนถึงปจจุบันที่แสดงใหเห็น
วารัฐตระหนักถึงความสําคัญ และไดใชความพยายามในการแกปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใตมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในดานการศึกษา บทบาทและความพยายามของรัฐดังกลาวปรากฏทั้งในรูป
ของนโยบาย ระเบียบ ประกาศ แผนพัฒนาหรือกรอบยุทธศาสตรของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

บทบาทของรัฐในอดีต 

การจัดการศึกษาในมณฑลปตตานีกอนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เยาวชนในมณฑลปตตานีจะไดรับการศึกษาในลักษณะที่แตกตางกันออกไป ทั้งรูปแบบและเนื้อหาวิชา 
กลาวคือ เยาวชนสวนใหญจะไดรับการศึกษาเลาเรียนจากปอเนาะ มีโตะครูเปนผูสอน และศึกษาตาม
สุเหราและมัสยิด หรือเรียนคัมภีรอัล -กรุอาน กับบิดามารดา วิชาที่ไดเรียนจากบุคคลดังกลาว 
จะเปนการศึกษาเก่ียวกับบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจ และภาษามลายู เยาวชนใน
มณฑลปตตานีจึงไดศึกษาเรียนรูตามควรแกอัตภาพ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระองคทรงโปรดเกลาฯ  ใหมีการปฏิรูปทางการศึกษาและมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการขยายการ
จัดการศึกษาสูหัวเมือง โดยมีพระบรมราชโองการประกาศการจัดการศึกษาในหัวเมือง เมื่อวันที่ 11  
พฤศจิกายน  รศ. 117 (พ.ศ. 2441) ในการประกาศจัดการเลาเรียนในหัวเมืองครั้งนี้ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงวางจุดมุงหมายของการศึกษาไวอยางกวางๆ  2 ประการ คือ เพื่อใหมีความ
ประพฤติชอบ และเพ่ือใหประกอบอาชีพในทางที่ชอบ และชวงเวลาดังกลาวมีการจัดตั้งโรงเรียน
เพ่ือใหเยาวชนไดมีที่ศึกษาเลาเรียน แตประชาชนในมณฑลปตตานีไมนิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาเลา
เรียน  

ตอมาในรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453 – 2468)  มีความคิดใหมที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดประการ
หนึ่ง  คือ  แนวความคิดเกี่ยวกับชาติรัฐ  (Nation – State)  ที่เห็นวาคนภายในชาติเดียวกันควรจะมี
เอกลักษณรวมที่เหมือนกันอยางนอยๆ  ก็ในดานภาษา จึงมุงเนนใหประชาชนสามารถอาน  เขียนและ
พูดภาษาไทยได  ในทางปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  รัฐบาลพยายามจัดใหมีการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนมลายู  ซึ่งมีการสอนตามสุเหราตางๆ โดยการสงครูไปสอนซ่ึงเปนคนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธเพราะคนมุสลิมท่ีเรียนหนังสือแลวสามารถเปนครูไดนั้นยังไมมี และรัฐพยายามสนับสนุน
สงเสริมใหประชาชนสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนรัฐ แตความพยายามดังกลาวไมประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายเพราะประชาชนไมใหความรวมมือและไมเห็นดวย รูปแบบการศึกษาท่ี
ประชาชนเห็นดวยและสนับสนุนสงเสริม คือ การศึกษาตามแบบอิสลาม ไมวาจะศึกษาที่บาน ที่สุเหรา 
และที่ปอเนาะ สมุหเทศาภิบาลมณฑลปตตานีจึงไดพยายามเรียกรองใหรัฐบาลออกพระราชบัญญัติ
บังคับใหเด็กเขาศึกษาภาษาไทยในโรงเรียนที่รัฐบาลจัดตั้งข้ึน 

ความพยายามยืนยันแนวคิด ตอการจัดการศึกษาในมณฑลปตตานีของสมุหเทศาภิบาล
มณฑลปตตานี หลายคร้ังเปนการกอตัวของการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของชาติครั้งสําคัญ 
คือ  การประกาศใชพระราชบัญญัติ  พ.ศ. 2464 ซึ่งมีผลบังคับใหเด็กที่มีอายุ 7 ป จนถึง 14  ป  ตอง
เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมณฑลปตตานีเปนมณฑลหน่ึงที่มีการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ในทุก
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ตําบลตั้งแตปแรก จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวก็เพ่ือใหเด็กไดศึกษาเลาเรียนจน
สามารถอานเขียนภาษาไทยไดตามสมควร ไดรูขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและสามารถพูด
ภาษาไทยได  อยางไรก็ตาม  ความพยายามดังกลาวก็ไมสามารถพัฒนาการศึกษาของประชาชนใน
มณฑลปตตานีใหกาวหนาเทาที่ควร  เพราะเน่ืองจากประชาชนจะไมใหความรวมมือแลวยังเกิด
ความรูสึกตอตานเพราะไมพอใจกฎหมายดังกลาวในหลายประเด็น   เชน  การกําหนดใหราษฎรชวย
จายคาบํารุงการศึกษาซึ่งเรียกวาเงินศึกษาพลี  คนละ 1 – 3 บาท  การที่รัฐใชเกณฑบังคับใหเด็กชาย
และเด็กหญิงเรียนรวมกัน ซึ่งผูปกครองเด็กเห็นวาขัดตอศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ประกอบกับ
โรงเรียนสวนมากตั้งอยูในวัด  มีพระเปนครูผูสอน  หลักสูตรมีแคเรียนภาษาไทยอยางเดียว ฯลฯ 
นอกจากน้ีในชวงเวลาดังกลาวยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2461  โดยมี
เจตนารมณเพ่ือตองการควบคุมโรงเรียนของชาวตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนคนไทยเชื้อ
สายจีนเปนผูจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหการศึกษาแกลูกหลานจีนโพนทะเล   เกี่ยวกับการเมือง  ภาษา  และ
วัฒนธรรมจีนที่เกิดข้ึนเปนจํานวนมากในขณะนั้น  จนเปนสาเหตุใหรัฐบาลไทยตองออกกฎหมาย
ควบคุมเพ่ือความมั่นคงแหงรัฐและสนองนโยบายสรางจิตสํานึกในความเปนไทยแกลูกหลานจีน 
ในไทย  สําหรับโรงเรียนปอเนาะ  โรงเรียนตามสุเหราหรือโรงเรียนตามบานที่ผิดพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎรไดรับการยกเวน เพื่อมิใหประชาชนเดือดรอนและเพ่ือปองกันมิใหเกิดความยุงยากทาง
การเมือง 

ในชวงสมัยรัชกาลท่ี  7  (พ.ศ. 2468 – 2478) เปนชวงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแนวนโยบายในการจัด
การศึกษามุงเนนที่คุณภาพ (Quality) ไมเนนเชิงปริมาณ (Quantity) การสอบไลไมถือเปนสิ่งสําคัญ
แตเนนการใหเด็กมีความรูติดตัวเปนสําคัญ สําหรับในสวนของมณฑลปตตานีรัฐบาลมิไดเครงครัดใน
เรื่องการเกณฑใหเด็กเขาเรียนตามพระราชบัญญัติมากนัก โดยเฉพาะเด็กหญิงก็ยังไมมีการเกณฑแต
อยางใด แตไดมีการทดสอบเปดโรงเรียนเฉพาะเด็กหญิงมุสลิมขึ้นในป พ.ศ. 2472 โดยในระยะแรก
สอนแตภาษามลายูเทานั้น  

บทบาทของรัฐในปจจุบัน  
รัฐบาลไดใชความพยายามในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมาเปน

ระยะเวลายาวนาน ไดมีการกําหนดนโยบายเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีที่มีลักษณะพิเศษกวาท องถิ่นอ่ืน  
ไมวาจะเปนนโยบายเก่ียวกับการแกปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งมี
การทุมเมจัดสรรงบประมาณจํานวนมากในการจัดการศึกษาใหกับหนวยงานที่จัดการศึกษาตางๆ ทั้งนี้
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เพ่ือใชการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาดานเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง  และความ
มั่นคง1 

นโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต 
สาระสวนนี้เปนการนําเสนอนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต และ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามลําดับดังนี้ 

1. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 

รัฐบาลเกือบทุกสมัยไดใหความสําคัญตอการแกปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยกําหนดเปนนโยบายของคณะรัฐมนตรีในสวนของนโยบายรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือ
เปนนโยบายเรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการในปแรกที่รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภา ซึ่งคําแถลงนโยบายของ
รัฐบาลในสวนที่เกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต นับแตสมัยพันตํารวจโททักษิณ   ชินวัตร เปน
นายกรัฐมนตรี จนถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน มีดังนี้ 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
รัฐสภา วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2548 

นโยบายรักษาความม่ันคงของรัฐ 
“รัฐบาลจะแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยระดมทรัพยากร  และปรับปรุงการ

บริหารจัดการทั้งปวง ตามหลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา และใชกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือใหเกิด
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขึ้นในพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด รวมทั้ งสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความเปนอยูที่ ดีของประชาชนในพ้ืนที่ อยางยั่ งยืน  โดยเนน  
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสรางสมานฉันททั้งในระดับชาติและในระดับพ้ืนที่ การอํานวย
ความเปนธรรมและความยุติธรรมการขจัดอิทธิพลอํานาจมืด การประพฤติทุจริต ผิดกฎหมายของ
เจาหนาที่รัฐอยางเฉียบขาด ควบคูไปกับการขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับลักษณะเฉพาะในพ้ืนท่ี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน 
ตลอดจนรวมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาปองกันและแกไข
อาชญากรรมขามชาติ และการกอความไมสงบบริเวณชายแดน” 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549  

 

                                                 
1 อิบราเฮ็ม  ณรงครักษาเขต, การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต (วารสารอินโดจีน

ศึกษาฉบับวิกฤตการณไฟใต. มกราคม 2549 – ธันวาคม 2549), ปที่ 7 (1): 55 - 57. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐ  
“สงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐภาคเอกชน  ภาคสังคม  และภาควิชาการ   

เพ่ือการปองกันประเทศอยางตอเนื่อง ในยามปกติ และนําไปสูการระดมสรรพกําลังเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพใหเพียงพอและทันเวลาในยามไมปกติ ทั้งนี้ในยามปกติรัฐบาลจะเสริมสรางและ
ใชศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการพัฒนาพลังอํานาจของชาติทุกดาน  เพ่ือใหประเทศมีความมั่นคง
และมั่งคั่งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท สามารถปองกัน บรรเทา  และ
แกปญหาที่สําคัญของชาติ  ไดแก  ปญหาการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  โดย
นอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร   สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
รัฐสภา วันจันทรที่ 18  กุมภาพันธ 2551 

นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก 

“แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาดําเนินภารกิจในดานความมั่นคงและดานการพัฒนา โดยใหมีความสอดคลอง
กับลักษณะของพ้ืนที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอํานวยความเปนธรรม
และความยุติธรรมโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางความสมานฉันทและสันติสุขในพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด  

2. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ป  พ.ศ. 2550 – 2551  ประกอบดวยนโยบาย  

6  ประการ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต คือ นโยบายประการที่ 6 ซึ่งมีสาระดังนี้ 
นโยบายประการที่ 6  
“พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมีเปาหมาย 

ใหผูเรียนและประชาชนไดรับการศึกษาท่ีบูรณาการกับวิถีชีวิต  อัตลักษณ  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และอยูรวมกันอยางสันติสุข” 

3. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค 
และกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาตามบริบทของแตละหนวยงาน 

สําหรับในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดกําหนดไวใน
เปาประสงคประการท่ี  4  คือ  “ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพ”  โดยไดกําหนดกลยุทธประการท่ี  6  คือ “กลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต” 

สําหรับกลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต
เพ่ือใหผูเรียนและประชาชนไดรับการศึกษาที่บูรณาการกับวิถีชีวิต  อัตลักษณ  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และอยูรวมกันอยางสันติ โดยป 2551 มีจุดเนน ดังนี้ 

1. เด็กและเยาวชนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาตอในชวงชั้นท่ี 4 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กิจกรรมสําคัญที่เปนจุดเนนกลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย 

1. วางมาตรการท่ีจะรักษาความปลอดภัยใหแกครู นักเรียนและสถานศึกษา 
2. ประกันโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส 

3. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. เรงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจําจังหวัด ประจําอําเภอใหเขาสูมาตรฐานชาติ และ
จัดโครงการเตรียมความพรอมใหนักเรียนกอนเขาสูระดับอุดมศึกษา 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี 

6. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางสายสัมพันธแหงความเปนไทยขามเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. สงเสริมเครือขายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

จากนโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดเปน
ยุทธศาสตรใหหนวยงานในสังกัดไดนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให
บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตได
กําหนดใหกลยุทธที่ 6 เรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
ปงบประมาณ 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เปนจุดเนนและ
ภารกิจที่สําคัญในการดําเนินงาน ตามกลยุทธที่ 6 สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต (สพก.จชต.) ไดกําหนดจุดเนนในการดําเนินงาน ดังนี้  

1. เสริมสราง ความรัก สามัคคี ความใกลชิด ผูกพัน ระหวางโรงเรียนและชุมชน 

2. สงเสริมการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามอัตลักษณของพ้ืนที่ 
3. สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองที่ และให

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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4. สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน มีความเขมแข็งในการจัดการศึกษาให
เปนไปตามนโยบายในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจาก
นโยบายเฉพาะของรัฐ 

5. เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ที่มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

6. เรงรัดใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริง 

7. เปดโอกาสใหผูนําทางศาสนาและผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่มีสวนรวมเสนอแนะการจัด 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม การพัฒนาการศึกษาจึงตองจัดใหสอดคลองกับ 
อัตลักษณความเชื่อทางศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี  การพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองตอ 
ความแตกตางแตไมสรางความแตกแยกทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี สามารถอยู รวมกันได
อยางสันติสุขภายใตความเปนไทย การทุมเทในดานตางๆ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ดําเนินไป
อยางบรรลุเปาหมายปลายทางท่ีหวังไว 

4. ระเบียบ คําสั่ง และประกาศท่ีเกี่ยวของ 
สาระในสวนน้ีเปนการนําเสนอมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ คําสั่ง และประกาศสําคัญๆ ที่

เกี่ยวกบัการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามลําดับ ดังนี้  
4.1 การปรับอัตราจางครูรายเดือนเปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสถานศึกษา

ในจังหวัดชายแดนภาคใตและการอนุมัติใหครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและศูนยวิทยาศาสตร  
เพ่ือการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพนักงานราชการ 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการสําหรับสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยะลา เขต 1,2 
นราธิวาสเขต  1 , 2  ปตตานีเขต  1 , 2  และสงขลาเขต  3  จํานวน  1,639  อัตรา ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 – 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายโดยไมใหนําการอนุมัติ
กรณีนี้ไปใชอางอิงกรณีอ่ืน และในวันเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
สําหรับครูประจําศูนยการเรียน  ชุมชน  และศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 
จํานวน 326 อัตรา ปงบประมาณ 2550 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

4.2 การปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเปนพนักงานราชการ และปรับ
สถานภาพลูกจางประจําตําแหนงครูผูสอนเปนขาราชการครู 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการปรับสถานภาพ
วิทยากรสอนศาสนาอิสลามเปนพนักงานราชการและปรับสถานภาพลูกจางประจําตําแหนงครูผูสอนเปน
ขาราชการครู ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
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(1) กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  “ตําแหนงครูผูสอนศาสนาอิสลาม”   
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต (นราธิวาสเขต 1, 2, 3  ปตตานีเขต 1, 2, 3 
ยะลาเขต  1, 2, 3  และสงขลาเขต 1, 2, 3) จํานวน 882 อัตรา ตั้งแตปงบประมาณ  2550 เปนตนไป 
โดยใชงบประมาณตอป จํานวน 107,533,440 บาท 

(2) หลักการใหปรับสถานภาพลูกจางประจํา  “ตําแหนงครูสอนศาสนาอิสลาม” ที่
มีอยูใน สพท. 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีตามที่คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนดเปนขาราชการครู “ตําแหนงครูสอนศาสนาอิสลาม” รวม  97  

ราย 

4.3 กองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

เพ่ือใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ใหประชาชนและ
ทุกภาคสวนสนับสนุนในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบ
ในจั งห วัดชายแดนภาค ใต   เพ่ื อ ให การดํ า เนิ น งาน เป น ไปอย างต อ เนื่ อ ง   รวด เร็ วและ 
มีประสิทธิภาพ  จึงไดมีการประกาศ  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนสนับสนุนการให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. 2550”  เมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2550  ซึ่งกองทุนตามระเบียบดังกลาว ประกอบดวยเงิน
หรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือใชจายในกิจการของกองทุน  ซึ่งใชจายไดแตเฉพาะการใหความชวยเหลือ 
เยียวยา  ผูไดรับผลกระทบเพ่ือดํารงชีพ  การฟนฟูสมรรถภาพ  การศึกษาบุตร  และการฟนฟูสภาพ
ความเปนอยูใหดีขึ้น  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และการดําเนินการอ่ืนใด 
ในการจัดใหมีสาธารณประโยชนที่จําเปน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
ใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่ง
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประชาชน มีอํานาจหนาที่ 
ในการอนุมัติการจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนเพ่ือชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ ควบคุมดูแลการ
รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวกับผูไดรับผลกระทบ การรับมอบเงินและทรัพยสิน และการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ2  

5. บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ซึ่งตองปฏิบัติงานในภาวะไมปกติ จึงมีการประกาศ “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

                                                 
2
 อิบราเฮ็ม  ณรงครักษาเขต, การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต (วารสารอินโดจีน

ศึกษาฉบับวิกฤตการณไฟใต. มกราคม 2549 – ธันวาคม 2549), ปที่ 7 (1): 83 - 86. 
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บําเหน็จความชอบสําหรับผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2550 สาระโดยสรุปของสาระดังกลาว มีดังนี้3 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระเบียบนี้หมายถึง ขาราชการพนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร กํานัน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนและอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติงานในหนาที่ประจําใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

บําเหน็จความชอบ หมายถึง เงินคาตอบแทนพิเศษ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือ
โควตาปกติ  การประกันชีวิต  ทุนการศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน  เงินชวยเหลือตามท่ี ก.บ.จ.ต. 
พิจารณาเห็นสมควร การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  การขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน การยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง การแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับ
การคัดเลือกเขาศึกษา หรือฝกอบรมหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัดสิทธิลาพักผอน และ
การสงเคราะหและการชวยเหลือแกทายาท 

ระเบียบฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต” ชื่อยอ คือ “ก.บ.จ.ต.” มีอํานาจ
หนาที่ขอรับพิจารณาความชอบตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ พิจารณา
อนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเพ่ือให
หนวยงานของรัฐปฏิบัติ เปนตน 

การดําเนินการใหบําเหน็จความชอบแบงเปน 2 ประเภท มีดังนี้ 
1. บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน 

1.1 เงินคาตอบแทนพิเศษ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
พิเศษตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

1.2 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมี
สิทธิในการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 

1.3 การประกันชีวิต ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดใหมีการ
ประกันชีวิตใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดรับคาสินไหม ทดแทน กรณีเสียชีวิตหรือไดรับ
บาดเจ็บทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ 

                                                 
3 สํานักนโยบายดานการศึกษามหภาค, เปาหมายยุทธศาสตรและตัวบงช้ี การปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด, 2557), 2. 
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1.4 ทุนการศึกษา การฝกอบรม หรือดูงาน ให ก.บ.จ.ต. สงเสริมและสนับสนุนให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานท้ังในและตางประเทศเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกต ิ

1.5 เงินชวยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. เห็นสมควรให ก.บ.จ.ต. กําหนดเงินชวยเหลือ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2. บําเหน็จความชอบที่ไมใชตัวเงิน 

2.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1) กรณีเจาหนาที่ฯ เปนผูมีผลงานดีเดนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขท่ีกําหนดวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งทางชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย  ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ เปนกรณีพิเศษ
โดยใหลดระยะเวลาเสนอขอพระราชทานลงจากหลักเกณฑปกติไมเกิน 2 ป 

2) กรณีเจาหนาที่ฯ ไดกระทําความดีความชอบท่ีมิไดเปนผลงานปกติตาม
เจาหนาที่ หรือมิไดเปนผูมีผลงานตามคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ในขอ 1 ใหพิจารณาขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่ งดิเรก
คุณาภรณแกเจาหนาที่ฯ เปนกรณีพิเศษ 

3) กรณีเจาหนาที่ฯ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรุนแรงให
พิจาณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งทางชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยิ่งมงกุฎไทย  หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นสูงขึ้นเปนกรณีพิเศษไดไมเกิน 2 ชั้น 

2.2 การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน : ใหเจาหนาที่ฯเปนบุคคลผูอยูใน
หลักเกณฑและคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนด 

2.3 การยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง : ใหมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติยิ่งใหแกเจาหนาที่ฯ 
ที่ปฏิบัติงานดีเดน หรือทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนอยางยิ่งโดยการออกเกียรติบัตรใหมีเข็ม
หรือโลยกยองเชิดชูเกียรติยิ่งดวยก็ไดตามท่ี ก.บ.จ.ต. กําหนด 

2.4 การแตงตั้งเจาหนาผูที่ปฏิบัติงาน ใหหนวยงานของรัฐ นับระยะเวลาที่เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน  ไดปฏิบัติหนาที่ในหนาท่ีประจําจังหวัดชายแดนใตเปนทวีคูณ  สําหรับใชในการคํานวณ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง หรือ เคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังเพ่ือประโยชนในการแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นตามหลักเกณฑที่องคกรบริหารงานบุคคลแตละประเภทกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่มีโอกาสกาวหนาในตําแหนง เพ่ือจูงใจมิใหขอยายออกนอกพ้ืนที่ 
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2.5 การจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษา  หรือฝกอบรม
หลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด ใหหนวยงานของรัฐที่เปนผูจัดหรือรวมจัดหลักสูตร
การศึกษา ฝกอบรมพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษใหแก ก.บ.จ.ต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเขารับการศึกษาฝกอบรม 

2.6 สิทธิลาพักผอน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานซ่ึงไดปฏิบัติงานในหนาที่ประจําใน
จังหวัดชายแดนภาคใตตอเนื่องกันไมนอยกวา 3 เดือน มีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งไดเพ่ิมขึ้นอีกสิบ
วันทํางาน ถาในปใดเจาหนาท่ีฯ  ผูใดมิไดลาพักผอนประจําปหรือลาประจําปไมครบ  20 วันทําการ ให
สะสมวันที่ยังไมไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตวันลาพักผอนรวมกับวันลาพักผอน 
ในปปจจุบันจะตองไมเกิน 40 วันทําการ 

2.7 การสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท  ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่
ใหการชวยเหลือและสงเคราะหแกทายาทของเจาหนาที่ฯ ที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ จน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนื่องมาจากการสู
รบ ตอสู ปราบปราม หรือถูกประทุษรายจากสถานการณความไมสงบและมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัว
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยใหบรรจุทายาทของเจาหนาที่ที่อยูในวัยทํางาน เขา
ทํางานเปนเจาหนาที่ของรัฐไดครอบครัวละ 1 คน 

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับทายาทของเจาหนาที่ฯ  
ที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพเขาศึกษาในสถาบันของรัฐทุกระดับจนถึงปริญญาตรีตามความ
เหมาะสม 

นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต 
เพ่ือใหการดําเนินงานในการแกไขปญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถระงับและคลี่คลายปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ เกิดความสมานฉันทและไววางใจในระดับที่
เกื้อกูลตอการพัฒนาท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ดวยการดําเนินงานของ
เจาหนาที่รัฐอยางบูรณาการ มีเอกภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพรวมกับการใชพลัง
สรางสรรคที่ดํารงอยูในสังคมไทยจึงไดมีคําสั่ง  “คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2549”  เร่ือง 
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต” สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2549 โดยกําหนดใหมี
การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการแกไขปญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตเปนการเฉพาะ และกําหนดให
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค : เพ่ือใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย สงบสันติ ปราศจาก
เงื่อนไขที่เอ้ือตอการใชความรุนแรงและมีบรรยากาศที่เก้ือกูลตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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2. นโยบาย :  
2.1 นํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

รวมทั้งยึดมั่นแนวสันติวิธีเปนบรรทัดฐานในการจัดการกับความขัดแยงและการสรางความสมานฉันท 
2.2 ยึดถือความเปนธรรมและกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมเปนปจจัยสําคัญใน

การฟนฟูอํานาจของรัฐ 
2.3 ใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนพลังในการเขาถึงประชาชน 

เพ่ือเสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2.4 สรางความเขาใจตอสถานการณท่ีเปนจริงตอสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ

สรางความตระหนักของการอยูรวมกันภายในชาติอยางสนัติสุขบนพ้ืนฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรม 

 แนวทางปฏิบัติ มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติไว 11 ขอ ดังนี้ 
1. ดําเนินการทางการเมืองเชิงรุก สรางความเปนธรรม บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สรางความเขาใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดความรวมมือ 

3. ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิดความแตกแยก ไมเทาเทียมกัน 

4. สรางความเขาใจ เผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ทันเวลา  
5. สงเสริมใหมีชองทางสรางความเขาใจกับกลุมที่มีความเห็นแตกตาง 
6. พัฒนาคนและสังคมบนพ้ืนฐานความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

7. เรงรัดใหเกิดความขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมของพื้นที่อยางแทจริง เปดโอกาสใหผูนําศาสนา และผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่มีสวน
รวมในการเสนอแนะการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนและสังคม 

8. พัฒนาและเสริมสรางเศรษฐกิจในพื้นที่อยางยั่งยืน 

9. ใชมวลชนสัมพันธผานสื่อองคกรตางๆ ทําความเขาใจสังคม 

10. สรางความเขาใจอันดีและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

11. พัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
การปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม 

เพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต
เปนไปดวยความรวดเร็ว บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 มีสาระสําคัญ คือ การปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่
กําหนดไวเดิมและกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติมในจังหวัดยะลา  ปตตานีและนราธิวาส จังหวัด
ละ 1 เขต ดังตอไปน้ี 
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1) เขตพ้ืนที่การศึกษายะลา  เขต  1 ประกอบดวยอําเภอเมืองยะลา  รามัน  กรงปนัง ให
สํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่เมืองยะลา 

2) เขตพ้ืนที่การศึกษายะลา  เขต  2  ประกอบดวยอําเภอบันนังสตา  ยะหา  กาบัง  ให
สํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอบันนังสตา 

3) เขตพ้ืนที่การศึกษายะลา  เขต  3 ประกอบดวยอําเภอเบตงและธารโต  ใหสํานักงาน
เขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอเบตง 

4) เขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  1  ประกอบดวยอําเภอเมืองปตตานี  ยะหริ่ง  ปานาเระ 
หนองจิก ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอเมืองปตตานี 

5) เขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  2  ประกอบดวยอําเภอโคกโพธิ์ ยะรัง มายอ แมลาน
ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอโคกโพธิ์ 

6) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต  3 ประกอบดวยอําเภอสายบุรี กะพอ ไมแกน   
ทุงยางแดง ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอสายบุรี 

7) เขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส  เขต  1  ประกอบดวยอําเภอเมืองนราธิวาส บาเจาะ  
ยี่งอ รือเสาะ ศรีสาคร ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอเมืองนราธิวาส 

8) เขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส  เขต  2  ประกอบดวยอําเภอสุไหงโก-ลก  สุคิริน  แวง 
ตากใบ  สุไหงปาดี  ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอสุไหงโก-ลก 

9) เขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส  เขต  3  ประกอบดวยอําเภอระแงะ  จะแนะ เจาะไอ
รอง ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ตั้งอยูที่อําเภอระแงะ 

การตั้งอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต 

ก.ค.ศ.  มีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมี
ประกาศคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่องตั้ง อ.ก.ค.ศ วิสามัญเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวีดชายแดนภาคใต  เมื่อวันท่ี  4  มกราคม  2550  มีสาระสําคัญคือการจัดตั้ง   
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวย  เลขาธิการคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการอีก  10  คน  โดยมีผูอํานวยการกลุม
วิชาการบริหารบุคคลเปนอนุกรรมการและเลขานุการและเจาหนาที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  ที่เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  
มอบหมาย  2  คน  เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ  เสนอแนะแนวทางการปรับโครงสรางระบบบริหารจัดการศึกษาใหเปน
เอกภาพ 
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การสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใหแกนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสถาบันอุดมศึกษาและศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต  ดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศ
ใหแกเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ ทุนอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยออกเปนประกาศสํานักงานอุดมศึกษา เรื่อง ทุนอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 4 
 

สภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 
1. รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต 

การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตมีความหลากหลายทั้งในมิติ
ของรูปแบบและประเภทของการศึกษา  ไดแก 

1.1 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสายสามัญและสายอาชีพ  ไดแก  สถานศึกษาของ
รัฐ  สถานศึกษาเอกชน  และสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.2 สถานศึกษา  โรงเรียนและสถาบันที่จัดการเรียนการสอนดานศาสนา  ไดแก  
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  (ซึ่งมีทั้งสอน
ควบคูสามัญ  และสอนศาสนาอยางเดียว)  สถาบันศึกษาปอเนาะ  (ปอเนาะที่จดทะเบียน) 

1.3 การศึกษานอกระบบ  ซึ่งจัดโดยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาดานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
สถาบันการศึกษาท่ีจัดอิสลามศึกษามีอิทธิพลสําคัญตลอดชวงชีวิตวัยเรียนของนักเรียนไทย

มุสลิมทุกระดับการศึกษาและทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย  กลาวคือในระดับประถมศึกษา  นักเรียนไทยมุสลิม
สวนใหญ ยั งเขา เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล   แตด วยหนาที่ ของผูปกครอง  
ที่ตองสงเสียใหลูกไดเรียนวิชาทางศาสนา  ผูปกครองจึงมักสงบุตรหลานไปเรียนศาสนาขั้นตนหรือขั้น
พ้ืนฐานเพ่ิมเติมในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  เมื่อถึงระดับมัธยมศึกษานักเรียน
เหลานั้นจะยายไปเรียนตอในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เนื่องจากมีการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาตอนกลางที่เขมขนกวา  และเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียนไทยมุสลิมที่ตองการศึกษาตอ
สายอาชีพ  ระดับ ปวส.  ก็สามารถเขาศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา 

                                                 
4
 สมศักดิ์ วิศาลาภรณ, สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพ : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2556), 25. 
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สวนในระดับอุดมศึกษา  สวนหนึ่งจะเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนอิสลามศึกษาใน
ประเทศสองแหง  คือ  วิทยาลัยอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  
และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และในป  2548  ไดมีการต้ังมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร  เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีสถาบันอิสลามศึกษาและอาหรับศึกษาเปนหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยอีก  1  แหง  นอกจากนี้  ยังมีวิทยาลัยชุมชนที่เปดสอนระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
และหลักสูตรระยะส้ันดวย  ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตตามวิถีทางศาสนาไดอยางเครงครัด  
สวนหน่ึงจะไปเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอิสลามตางประเทศและอีกสวนหนึ่งจะไปเขาเรียนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะเพ่ือศึกษาวิชาศาสนาขั้นสูงตอไป 

สภาพการจัดการศึกษาดานอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต  
แบงเปน  5  แบบ  แตละแบบมีลักษณะโดยสังเขปดังนี้ 

2.1 โรงเรียนของรัฐ  โดยโรงเรียนของรัฐทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี
นักเรียนมุสลิมจํานวนมากจะจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา อยางไรก็ตาม สัดสวนเวลาที่
เรียนคอนขางนอย  คือ  2  ชั่วโมงตอสัปดาห  จึงไมสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน
พ้ืนที่  ดังน้ัน  นักเรียนมุสลิมในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐสวนใหญจึงไปเรียนในศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  เพิ่มเติมดวย 

2.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  โดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแปร
สภาพมาจากโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งสวนใหญเดิมเคยเปนปอเนาะดั้งเดิมที่แปรสภาพ
ตามนโยบายของรัฐ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะแบงออกเปน  2  สวนหลัก  คือ  วิชาสามัญ  และวิชา
ศาสนา  ตามสภาพขอเท็จจริงพบวา  ในระดับมัธยมศึกษาผูปกครองสวนใหญนิยามสงบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกวาโรงเรียนของรัฐ  เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความเชื่อและวิถีชีวิต  โดยจัดวิชาดานศาสนามากกวาในโรงเรียนของรัฐ 

2.3 ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  เปนสถานท่ีอบรมเด็กเล็กคูกับ
มัสยิด  มาจากภาษามลายูวา  “Taman  Dldikkan  KAnak  Kanak – TADIKA”  ใน  5  จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีตาดีกาที่จดทะเบียนแลวจํานวน  1,937  แหง  มีนักเรียน  202,832  คน  และมีเจะครู  8,658 
คน  เปดสอนวันเสาร – อาทิตย  หรือชวงเย็นของวันธรรมดา  (ยกเวนวันศุกรซึ่งเปนวันหยุดตาม
ศาสนาอิสลาม)  ภาษาท่ีใชคือ  ภาษามลายูทองถิ่นและภาษามลายูกลาง5  ใชหลักสูตรอิสลามฟรฎอีน  
ประจํามัสยิด  พ.ศ. 2548  วิชาที่เรียนนอกจากภาษาอาหรับแลว  ยังมีวิชาอิสลามศึกษาระดับพื้นฐาน

                                                 
5
 อิบราเฮ็ม  ณรงครักษาเขต, การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต (วารสารอินโดจีน

ศึกษาฉบับวิกฤตการณไฟใต. มกราคม 2549 – ธันวาคม 2549), ปที่ 7 (1): 55 - 86. 
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เรียกวา  “อิบตีดาอียะห”  ซึ่งจําแนกเปน  6  ชั้นยอย  เพ่ือใหสอดคลองและควบคูไปกับการเรียนวิชา
สามัญในระดับประถมศึกษา  ผูสนับสนุนหลักในการจัดต้ังและบํารุงตาดีกา  คือ  ชุมชน 

 สําหรับการชวยเหลือจากภาครัฐหลังจากการจดทะเบียนแลว  จะไดรับการอุดหนุน
คาตอบแทนผูสอนและคาบริหารมัสยิด  (มัสยิดละ  1  ตาดีกาเทานั้น)  ตามขนาดของนักเรียน  คือ  
ถามีนักเรียนไมเกิน 80 คน  จะไดรับการอุดหนุนเดือนละ 5,000 บาท  ศูนยที่มีนักเรียน 81 – 120 
คน  ไดรับการอุดหนุนเดือนละ  7,000  บาท  และศูนยที่มีนักเรียนมากกวา  120  คน  ไดรับการ
อุดหนุนเดือนละ  9,000  บาท   

2.4 สถาบันศึกษาปอเนาะ  เปนสถาบันสังคมของชุมชนอิสลามสําหรับเสริมสรางการ
เรียนรูทางศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอิสลามใหสมาชิดในชุมชนมีความรูและความประพฤติที่ดีงาม
ในการดํารงชีพอยางสันติสุขและมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ  ปจจุบันมีสถานศึกษา
ปอเนาะที่จดทะเบียนแลวทั้งสิ้น  373  แหง  มีนักเรียนและผูสอน  จํานวน  24,579  และ  1,349  
คน  ตามลําดับ6 

 การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะเปนการเรียนรูดวนตนเอง  ไมมีหลักสูตรเปนลาย
ลักษณอักษร  เนนการอาน – การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานและวิชาภาษาอาหรับ  ไมมีระบบชั้น
เรียน   ผู เรียนจะเรียนเกือบตลอดวัน   กล าวคือ  หลังจ ากการละหมาดตอนหัวรุง (ตีห า )   
จะเริ่มเรียนเปนชวงๆ  ละประมาณ  2  ชั่วโมง  ไดแก  เวลา  6.00 – 8.00  น.  9.00 – 11.00  น.  
และ  13.00 – 16.00 น.  18.00 – 20.00  น.  สําหรับชวงพักจะเปนเวลาพักผอน  เลนกีฬา  และทํา
ละหมาด  เปนตน  การเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะไมมีกําหนดเวลาแนนอนอาจเปน  5 ป  10  ป  
ฯลฯ  ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียน  และการประเมินของโตะครู  เปนที่นาสังเกตวาผูเรียนเปนผูเลือก
ผูสอนดวยตนเอง  ดวยการทดลองเขาไปศึกษากอนวา  วิธีสอนของบาบอ (โตะครู)  วา “โดนใจ”  
หรือไม  ซึ่งเปนวิธีสรางแรงจูงใจที่ดีทําใหนักเรียนมุงม่ัน  ตั้งใจเรียน 

2.5 สถาบันอุดมศึกษาอิสลาม  นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ไดกลาวไปแลว
ขางตน  ในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีสถาบันการศึกษาพิเศษและหลักสูตรการศึกษาพิเศษที่
เกี่ยวของกับศาสนาอิสลามในระดับอุดมศึกษา  คือ  หาวิทยาลัยอิสลามยะลา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

สําหรับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดตั้งขึ้นเมื่อป  2541  โดยไดรับ
เงินสนับสนุนดานอาคารและสิ่งกอสรางจากธนาคารอิสลามเพ่ือการพัฒนา (Islamic Development  Bank)  

                                                 
6
 คณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย. รายงานของ

คณะกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยเสนอตอคณะกรรมการอิสระเพื่อ
ความสมานฉันทแหงชาติ (กรุงเทพ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2549), 21. 
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และไดรับเงินสนับสนุนดานการบริหารงานจากองคการสงเคราะหมุสลิมนานาชาติ  (International  Islamic 

Relief Organization)  และประเทศอ่ืนๆ รวมเปนเงินจํานวนประมาณ 300 ลานบาท  หลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประกอบดวยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา  ไดแก  1)  
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 2)  สาขาวิชาหลักการศาสนาอิสลาม  3)  สาขาวิชาภาษาอาหรับ  4)  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 5)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินอิสลาม  และ 6) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  2  หลักสูตร  คือ  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มี 1  
สาขาวิชา  คือ  การสอนอิสลามศึกษา และระดับปริญญาโท  มี 2  สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาชะรีอะฮ และ
สาขาวิชาประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลาม  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาจากแถบภาคใต  ภาค
อ่ืน ๆ ของประเทศไทย  และจากตางประเทศ  เชน  จีน  กัมพูชา  เวียดนาม  เปนตน 

สวนวิทยาลัยอิสลามศึกษา  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานีจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อป  2523  ในรูปของหลักสูตรอิสลามศึกษาภายใตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตอมาป 
2532  ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนวิทยาลัยอิสลามศึกษา  มีฐานะเปนคณะหน่ึงของ
มหาวิทยาลัย  สําหรับการจัดการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ
ปริญญาโท  โดยแบงออกเปนแผนก  ดังนี้  1)  แผนกวิชาอิสลามศึกษา  2)  แผนกวิชากฎหมายอิสลาม  
3)  แผนกวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม  4)  แผนกวิชาครุศาสตรอิสลาม  5)  แผนกวิชา
ตะวันออกกลางศึกษา  6)  แผนกวิชาบัณฑิตวิทยาลัย  ที่เปดสอนสาขาวิชาคลายคลึงกับมหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา 

อยางไรก็ตาม  ในสภาพจริงพบวา  ผูเรียนจากสถาบันศึกษาปอเนาะยังไมสามารถเทียบโอน
ความรูเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศได  ดังนั้น  ผูเรียนที่ตองการศึกษาตอ 
สวนหนึ่งจึงตองไปศึกษาตอยังตางประเทศ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

วิสัยทัศน 
มุงจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติ  สรางโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาพ้ืนท่ี  โดยยึดแนวทางพระราชทาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ  “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา”  ตลอดจนหลักคุณธรรมนําความรู  การมี
สวนรวมของชุมชนและองคกรศาสนา  เพ่ือสรางสันติสุขและเสริมสรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีภายใต
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สอดคลองกับวิถีชีวิตและเช่ือมโยงสูประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  ภายในป  2555 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาใหทั่วถึงและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น 
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2. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต  เสริมสรางสังคมสันติสุข  และเสริมสรางความ
มั่นคงของชาติภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

3. เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน 

4. จัดกลไกการบริหารจัดการดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางอาชีพและการมีงานทํา 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานดวยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู

ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความตองการ  สภาพแวดลอม  และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

3. เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา  สถาบันการศึกษา  แหลงการเรียนรูกับ
องคกรชุมชนและองคกรศาสนา  นําไปสูสังคมสันติสุขและประเทศชาติมั่นคง 

4. เพ่ือใหการประสานนโยบายการจัดการศึกษาลงสูการปฏิบัติไดอยางมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือใหกระบวนการจัดการศึกษาเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางความมั่นคงสงเสริมความ
เปนไทยและความเปนชนชาติเดียวกัน 

 

เปาหมาย 

1. ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 

2. ประชากรวัยแรงงานไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและไดรับการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพ่ิมข้ึน 

3. ประชากรใชภาษาไทยที่จําเปนตอการเรียนรูและการสื่อสารในชีวิตประจําวันควบคูกับ
ภาษาทองถ่ินมากข้ึน 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก  ระดับชวงชั้นที่ 1  ชวงชั้นที่ 2  ชวงชั้นที่ 3  และชวง
ชั้นที่  4  สูงขึ้น 

5. ผูจบการศึกษาระดับอดุมศึกษามีงานทําเพ่ิมข้ึน 

6. ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจ  มีความปลอดภัย  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

7. สังคมมีความสมานฉันท  เกิดความสันติสุข  และภาคภูมิใจในความเปนไทยและ 
ความเปนชนชาติเดียวกัน 
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ยุทธศาสตรและมาตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรและมาตรการเรงดวน 

1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาของรัฐ 
1.1 เรงยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนให

สูงขึ้น  โดยเรงพัฒนาครูอัตราจาง  ประจําการและครูที่สอนไมตรงวุฒิ  เชน  ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาวะวิกฤติ  เพ่ือเรงดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และจัดใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนไมตรงตามวุฒิในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  เปนตน 

1.2 สงเสริมการศึกษานอกระบบทวิภาษา  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูภาษาไทย  
ทั้งฟง  พูด  อานออกและเขียนไดควบคูกับภาษาทองถิ่น  เชน  สนับสนุนใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยบูรณาการกับผลการวิจัยดาน
การสอนระบบทวิภาษา  เปนตน 

1.3 ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับผูเรียน  เชน  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดใหมีรถรับสงที่มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเขมแข็ง  
เพ่ือใหผูปกครองรูสึกม่ันคงในการสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนของรัฐ 

1.4 จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนจบการศึกษา
บังคับ  และเรงรัดแกปญหาเด็กขาดโอกาสการศึกษาในระบบ  เนื่องจากปญหาครอบครัว  การออก
กลางคัน  หรือเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในรูปแบบตาง ๆ ดวยการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่เหมาะสม  เชน  ใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสงครู
เขาไปสอนการศึกษาวิชาสามัญใหกับผูเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะท่ีไมจบการศึกษาภาคบังคับ  
เปนตน 

2. สนับสนุนกิจกรรมอิสลามศึกษาทุกระดับอยางจริงจัง 
2.1 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม  

ทํานองเดียวกับสถาบันศึกษาปอเนาะในสถานศึกษาของรัฐ  เพ่ือสงเสริมอิสลามศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับ
วิถีชีวิตและความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 

2.2 จัดใหมีการกําหนดมาตรฐานและวัดผลสัมฤทธิ์ดานอิสลามศึกษา  และพัฒนา
ระบบการเทียบโอนและสอบเทียบความรูอิสลามศึกษาใหนักเรียนท่ีจบการศึกษาอิสลามศึกษา 
ตอนปลายใหสามารถศึกษาตออุดมศึกษา  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการเทียบโอนและ
สอบเทียบความรูอิสลามศึกษา 

3. สนับสนุนโรงเรียนเอกชนอยางจริงจัง 
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ปรับระบบอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สถาบันศึกษาปอเนาะ  
ศูนยศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  ใหมีประสิทธิภาพและสะทอนสภาพความเปนจริง  ควบคู
กับพัฒนาระบบการกํากับ  ติดตามใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา 

4. สงเสริมการศึกษาเพ่ือเสริมสรางอาชีพ 

สงเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือการเสริมสรางอาชีพอยางหลากหลาย  
และสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

5. ปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

ใหมีการบริหารจัดการศึกษาอยางบูรณาการ  เพ่ือใหมีเอกภาพ  ใหมีคณะกรรมการ
การบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนประธานฯ  มีอํานาจสั่งการ  
รับผิดชอบท้ังดานบริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ  บริหารงานวิชาการ  และบริหารทั่วไป  
เพ่ือใหสามารถประสานการดําเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐและกระทรวง  
ตลอดจนกํากับ  ติดตามการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตใหบรรลุตาม
เปาหมาย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
ประชาชนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 80 ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตนับถือ

ศาสนาอิสลาม ที่มีวิถีการดําเนินชีวิตที่ตองเปนไปตามหลักศาสนาอิสลามในทุกเรื่องทุกเวลา ศาสนา
อิสลามใหความสําคัญกับเรื่องการศึกษาเปนอยางยิ่ง ศาสนาอิสลามบังคับใหมุสลิมทุกคนตองศึกษาหา
ความรู  ดั งบทบัญญั ติ จากคัมภี ร อัล – กรุอ าน ที่ อั ลลอฮ (ซุบฮ) ประทานมายั งท านศาสดา 
มุฮัมหมัด (ศอลฯ) ไดใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูรวมทั้งยืนยันวา การอานและการเขียน
บันทึกถือเปนแนวทางการสะสมและเพ่ิมพูนองคความรูและปญญาสูการพัฒนาของมวลมนุษยชาติ
โดยแทจริง ความวา 

“จงอานดวยพระนามของอัลลอฮ ผูทรงสรางมนุษยจากกอนเลือด จงอานเถิด และอัลลอฮ 
นั้นทรงกรุณายิ่ง  ทรงสอนการใชปากกาและทรงสอนมนุษยในสิ่งท่ีเขาไมรู” (ซูเราะฮอัล – อะลัก, 
96/1-5)  เชนเดียวกับวจนะของทานศาสดามุฮัมหมัด (ศอลฯ) ไดกลาวไววา  “การศึกษาเปนสิ่งบังคับ
ทั้งชายและหญิง”  (รายงานโดย อะหมัดและอิบนุมาญะฮ)  “จึงศึกษาหาความรูตั้งแตอยูในเปล จนถึง
หลุมฝงศพ”  (อัล-ฮาดิษ) 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีตอตานความไมรูหรืออวิชา  ไมมีบทบัญญัติคําสอนและความ
เชื่อใดๆ ในอิสลามท่ีปราศจากฐานแหงความรู การศึกษาอิสลามจึงเปนการศึกษาท่ีพยายามสรางจิตสํานึกของ
ความเปนคนที่ยอมศิโรราบตออัลลอฮ โดยอาศัยสติปญญาและสัญชาตญาณของมนุษยเปนเครื่องมือใน
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การตัดสินหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ปรัชญาการศึกษาในอิสลามเปนกระบวน การเรียนรูที่สอนใหมนุษยรูจัก
ตนเอง กอนที่จะทําความเขาใจกับสิ่งรอบขาง 

ดวยเหตุที่ประชาชนรอยละ 70 ในพ้ืนท่ีนี้สื่อสารโดยใชภาษามลายูทองถิ่นเปนภาษาที่หนึ่ง และ
ใชภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง และประชาชนบางสวนสื่อสารโดยใชภาษามลายูทองถิ่นเพียงอยางเดียว จึงทํา
ใหภาษามลายูทองถิ่นเปนปจจัยหนึ่งที่ควรนํามาพิจารณาในการพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นี้ 

การศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตจึงเปนกลไกและเครื่องมือที่มี
บทบาทสําคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยการถายทอดความรู ทักษะการดํารงชีวิต  
ความเจริญกาวหนา และวัฒนธรรม รวมท้ังเปนกระบวนการท่ีชวยพัฒนาบุคคล ที่พึงปรารถนาของ
สังคม ทําใหสังคมเปนระเบียบเรียบรอย และเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดความมั่นคงของมนุษยในมิติ
ตาง ๆ 

 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ขางตน
สอดคลองกับแนวคิดโซคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา (2547) ที่เชื่อวาคุณภาพของการศึกษาคือ คุณภาพของผูเรียนที่มีผลลัพธ
ทางการเรียนสูง และมีคูณภาพดี คุณภาพของผูเรียนดังกลาวขึ้นอยูกับความเอาใจใสของพอ แม 
ผูปกครองและชุมชน ระบบการบริหารที่ไดมาตรฐาน และระบบการเรียนการสอนทีมีคุณภาพ  
อีกทั้งเชื่อวา การเอาใจใสของพอแม ผูปกครองและชุมชนสงผลโดยออมตอระบบการบริหารและ
ระบบการเรียนการสอน แตสงผลโดยตรงตอการไดมา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญและ
สงผลโดยตรงตอการมีผูบริหารและครูมืออาชีพ ซึ่งสงผลโดยตรงตอระบบการบริหารและระบบการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพไดมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี
คุณภาพดี เปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข สนุกกับการเรียนรูตลอดชีวิต  

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพเกิดจากความตองการในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบโดยมุงหวังใหเกิดคามเสมอภาคของการใหบริการการใหการศึกษาแกทุกคน  มีความเทาเทียมกันใน
คุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนและลดความเหล่ือมล้ําในคุณภาพของผลผลิต ซึ่งหมายถึง 
คุณภาพของผูเรียน ดังที่สถาบันนานาชาติเพ่ือการวางแผนการศึกษาขององคการยูเนสโก ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยมิติที่สัมพันธกัน 3 มิติ คือ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช
ในการเรียนการสอน และคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Input) คุณภาพของกระบวน 
การเรียนการสอน (Teaching Process) และคุณภาพของผลผลิต (Output) จะเห็นไดวา การพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ ของโรงเรียนท้ังในสวนที่เปน
บริบท (Context) ปจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ซึ่งเปนแนวคิดการ
ใชองคประกอบเชิงระบบ (System Approach)   

พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวง พ.ศ.2543 – 2549 

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะพิเศษ ประชาชนนิยมใหบุตรหลานของตน
ศึกษาทั้งวิชาการทางโลกและวิชาการศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาทางศาสนา  เพราะเปน
สิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเกิดสถาบันการศึกษาศาสนาเปนจํานวนมาก ใน
พ้ืนที่แหงน้ี  และสถาบันการศึกษาใดที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาการศาสนาและวิชาการ
สามัญจะไดรับความนิยมจากผูคนในพ้ืนที่ 

การศึกษาของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตในชวง พ.ศ.2543 – 2549 ไดพัฒนา
ไปตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การศึกษาของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต มี
อยูหลายรูปแบบ ไดแก 

1. การจัดการศึกษาที่บาน 

2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในมัสยิดหรือสถานศึกษาเราเฏาะฮ 

3. โรงเรียนประถมอิสลามหรือ โรงเรียนสอนศาสนาของมัสยิดหรือตาดีกา 
4. สถาบันปอเนาะ หรือสถาบันสอนศาสนา 
5. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ใหการศึกษาทางดานศาสนาและ/หรือสายสามัญ 

6. สถาบันอุดมศึกษา 
7. โรงเรียนประถม หรือมัธยมของรัฐ 
1. การจัดการศึกษาที่บาน 

เปนการศึกษาตามอัธยาศัย ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และเปน
หนาที่ของครอบครัวตามหลักท่ีศาสนาอิสลามกําหนด ใหการอบรมแกบุตรหลานตามวิถีปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เรียนรูพ้ืนฐานการอานคัมภีรอัล – กรุอาน พ้ืนฐานการอาน
และการเขียนภาษามลายู การจัดการศึกษาท่ีบานมีการจัดอยางกวางขวางในชุมชนชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนการวางรากฐานการศึกษาและสืบทอดมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในมัสยิดหรือสถานศึกษาเราเฏาะฮ 

เปนสถานเลี้ยงดูและใหพ้ืนฐานการศึกษาแกเด็กเล็ก อายุประมาณ 3 – 5 ป  เปนสถาบัน 
การศึกษาในชุมชนที่มาชดเชยการศึกษาที่บานในสังคมยุคใหม  ที่ครอบครัวตองใชเวลากับการทํามาหา
เลี้ยงชีพ  ไมคอยมีเวลาอบรมบุตรหลาน  ดังเชนแตกอน  การจัดการศึกษาลักษณะนี้สวนใหญจัดใน
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มัสยิด  สถานศึกษาเราเฏาะฮหลายแหงมีครูผูสอนเปนสตรี  เรียกวา  อุซตะซะฮ  อยูภายใตการกํากับดูแล
ของมัสยิด มีสมาชิกในชุมชนเปนผูอุปถัมภปจจัยตางๆ  

สถานศึกษาเราเฏาะฮในมัสยิดไดปรับเปล่ียนเปนศูนยอบรมเล้ียงดูเด็กเล็กในมัสยิด 
(ศดม.) หรือสถานอบรมจริยธรรมในมัสยิด เปนตน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนดําเนินการจาก
ภาครัฐในบางสวน ผานทางองคการบริหารสวนทองถิ่น 

สถานศึกษาเราเฏาะฮบางแหงจัดโดยมูลนิธิฯ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
หรือโดยเอกชนทั่วไป มีการบริหารจัดการในมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาล ใชหลักสูตร
คลายกันกับหลักสูตรอนุบาลศึกษาทั่วไป  แตเนนการใชกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก   
เพ่ือปูทางความรูและการปฏิบัติกิจวัตรตามหลักการอิสลามแกเด็กเล็ก 

ปจจุบันสถานการศึกษานี้ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนดังกลาวมีอยู 
2  ประเภท  คือ  

1. โรงเรียนเอกชนสามัญ เปนโรงเรียนที่จดทะเบียน โดยมีผูรับใบอนุญาตเปนมุสลิม  
2. โรงเรียนท่ีสังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปนสถาบันการศึกษาที่ขยาย

โอกาสทางการศึกษาลงถึงระดับอนุบาลและประถม ซึ่งกอนหนานี้โรงเรียนประถมสอนศาสนาอิสลามเปด
สอนระดับมัธยมศึกษาเทาน้ัน  ในปจจุบันไดมีวามพยายามอยางมากจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามท่ีขยายการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา 
 โรงเรียนประถมอิสลามหรือ โรงเรียนสอนศาสนาของมัสยิดหรือตาดีกา 

ตาดีกาเปนแหลงเรียนรูอิสลามและเปนสถาบันการศึกษาสําหรับยุวชนมุสลิมที่เกาที่สุด
สถาบันหน่ึง  ที่ถือกําเนิดในจังหวัดชายแดนภาคใต เดิมทีสถาบันการศึกษาแหงนี้ถูกเรียกวา “โรง
เรียนฟ รฏ อีน   มัดรอซะฮ” หรือ “ซากอเลาะหมลายู” หรือ “บาลาเซาะ” ที่มาจากคําวา  
“บาลัยเศาะลาฮ” และกลายมาเปนโรงเรียนตาดีกา เมื่อมีการใชคําวา ตาดีกา ในประเทศมาเลเซีย 

ตาดีการถูกนํามาใชเรียกสถาบันการศึกษา โดยชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
สวนใหญเรียกวาโรงเรียน แตนักวิชาการไมคอยเรียกวาโรงเรียนบางทานเรียกวาศูนยอบรม หรือบาง
ทานเรียกวา  โรงเรียนตาดีกา อยางเดียว  การเรียกตาดีกาวาศูนยอบรม  หรือเรียกวาตาดีกาอยาง
เดียว  นาจะถูกตองมากกวาการเรียกโรงเรียนตาดีกา เพราะการเรียกวาโรงเรียนตาดีกานั้นมีคําสอง
คําที่หมายถึงสถาบัน  คือ  คําวา  โรงเรียนและคําวา ตาดีกา ซึ่งในที่นี้หมายถึงศูนยนั่นเอง  ดังนั้น
โรงเรียนตาดีกาจึงมีสองความหมาย  คือ  โรงเรียนและศูนยอบรมเด็กเล็ก 

ตาดีกาไมใชชื่อที่เหมาะสมที่จะเรียกสถาบันแหงนี้ เพราะชวงอายุของผูเขารับการอบรม
หรือผูเรียนนั้นไมสอดคลองกับคํายอคําสุดทายของคําวา TADIKA คําวา KA จากคํานี้หมายถึงเด็กเล็ก 
ที่อยูในชวงอายุระดับอนุบาล อยางไรก็ตามความนิยมของชุมชนที่เรียกสถาบันศึกษาวาตาดีกาก็ไม
เสียหาย เพียงแตคํานี้ตามความหมายยังขาดความเหมาะสมเทานั้น 
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ตาดีกามาจากคํายอภาษามลายูวา Taman Didikan Kanak Kanak หมายถึง สวน 
หรือ สถานที่ หรือศูนยอบรมเด็กเล็ก  บางครั้งหมายถึงโรงเรียนอนุบาล  แตตาดีกาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  ไมใชโรงเรียนอนุบาลเพราะอายุของผูเรียนมีความหลากหลาย สวนใหญชวงอายุอยูในชวง
ประถมศึกษา สวนนอยที่มีชวงอายุในระดับอนุบาล ปจจุบันตาดีกาเปนสถานศึกษาท่ีเริ่มมีรูปแบบเปน
ทางการ โดยสอนเด็กที่มีอายุประมาณ  6 ปขึ้นไป สวนใหญชวงอายุเปนนักเรียนกลุมเดียวกันกับที่
เปนนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล นิยมสอนในวันหยุด (เสาร – อาทิตย) หรือในชวง
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนจากโรงเรียนปกติ 

สถานศึกษาตาดีกามีอุซตาซ (ครูผูสอน) ทําหนาที่สอน สวนใหญเปนอาสาสมัคร หรือ 
ตามขอตกลงของชุมชน ที่กําหนดใหอนุชนวัยรุนท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาในปอเนาะ หรือ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทําหนาที่เปนผูสอนในสถานศึกษาตาดีกา โดยสถานศึกษาตาดีกาท่ีอยู
ภายใตการดูแลของมัสยิดบางแหง เปนศูนยอบรมจริยธรรมเด็กประจํามัสยิด 

แรงผลักดันที่ทําใหเกิดตาดีกา คือ แรงศรัทธาตอชาวบานที่มีตอศาสนาอิสลามและความ
รักที่มีตออัตลักษณและชาติพันธของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต มุสลิมถือวาการดําเนินชีวิตตาม
ครรลองของอิสลามตองอาศัยความรูและการปฏิบัติ ที่ตองเริ่มตนตั้งแตเยาววัย โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ ไมไดจัดการศึกษาระดับฟรฏอีน (ภาคบังคับ) สําหรับเด็กๆ 
มุสลิมเหลานี้ โรงเรียนของรัฐก็มีการเรียนการสอนของศาสนานอยจนเกินไป ทางเลือกที่ดีที่สุดใน
การศึกษาศาสนาระดับฟรฏอีนสําหรับเด็กๆ คือ ตาดีกา 

ตาดีกาสอนเฉพาะวิชาศาสนา หนังสือเรียนสวนใหญเปนภาษามลายู มีหนังสือท่ีเปน
ภาษาอาหรับเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเทานั้น ภาษาท่ีใชในการเรียนการสอน คือ ภาษามลายู
ทองถิ่นปะปนกับภาษามลายูกลาง หนังสือเรียนเปนภาษามลายูกลาง แตการอธิบายเนื้อหาเปนภาษา
มลายูถิ่น คลายกับสําเนียงของภาษามลยุของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

ตาดีกาเปนการศึกษาตามอัธยาศัย ภาครัฐไมไดเขาไปเก่ียวของ  เพราะเปนการดําเนินการ
โดยคนในชุมชนเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  เดิมทีแตละชุมชนตางฝายตางบริหารไมมี  
การติดตอประสานงานหรือมีกิจกรรมรวมกัน แตะชุมชนสอนตามศักยภาพของตน คุณภาพการเรียน การ
สอนจึงตางกัน  ปจจุบันตาดีกาพัฒนาขึ้น  รวมตัวจดทะเบียนเปนมูลนิธิศูนยตาดีกา เปนศูนย
ประสานงานชมรมตาดีกา  5  จังหวัดชายแดนใต  (Perkasa)  ตั้งอยูที่จังหวัดปตตานี ทํางานเปนระบบ 
เครือขาย ประสานงานในระดับตางๆ รวมถึงประสานงานในหนวยงานรัฐและเอกชน  มีชมรมในสังกัด  
23 ชมรม  รวมตาดีกาท้ังหมด  516  แหง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 53,819 คน และมีครูผูสอน 2,684 คน 

ศูนยประสานงานชมรมตาดีกา  5  จังหวัดชายแดนใตมีสวนชวยตาดีกาหลายแหง เนื่อง
เพราะตาดีกาหลายแหงมีจุดออนในชุมชน  ภาวะเศรษฐกิจ  และหลักสูตรที่จะไปตอยอดใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน  ครูตาดีกาไมไดจบวิชาครูโดยตรง  ขาดเทคนิคและจิตวิทยาในการสอน หลักสูตร
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มุงเนนวิชาศาสนา ไมไดมุงเนนความรูที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน และผูบริหารเองก็ขาดความรู 
ขาดประสบการณในการบริหารจัดการ 

ตาดีกาในจังหวัดชายแดนใต เดิมอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยกรมการ
ปกครองเริ่ม เข ามาดํ าเนินการพัฒนาตาดีกาในจั งหวัดชายแดนภาคใต เมื่ อป  พ .ศ .2547  
โดยไดรับมอบหมายจากรัฐบาลตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบายแกปญหาและพัฒนา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (กปต.) เมื่อครั้งนายวันมูฮัมหมัดนอร  มะทา  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบกลาง  พ.ศ. 2547  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  7  

และ 20 มีนาคม พ.ศ. 2547  ใหดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในการอภิปรายในการประชุมรัฐสภา เรื่อง
การแกปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทานได
อภิปรายพาดพิงวา  ทําไมไมใหกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม  หรือทองถิ่นดําเนินการ 
ดังนั้นในวันที่  25  ตุลาคม  2548  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติโอนใหกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ ทั้งนี้  
เพ่ือใหการจัดอิสลามศึกษามีเอกภาพไมซับซอน ปจจุบันหลักสูตรของตาดีกามีความหลากหลาย บาง
ศูนยใชหลักสูตรของ  Pustaka  หรือ  Pustada บางศูนยใชหลักสูตรของตาดีกาในชุมชนของตนเอง บาง
ศูนยใชหลักสูตรที่ตนเองพัฒนา  โดยสรุปแลวหลักสูตรของตาดีกาไมเปนเอกภาพ ความหลากหลายของ
หลักสูตรนี้ถือเปนเอกลักษณพิเศษของตาดีกา ปจจุบันมีความพยายามในการนําตาดีกาเขามาในระบบ  
เชน  การจัดหลักสูตรตาดีกาใหมีโครงสรางเปนชวงชั้น  โดยแบงเปน 2 ชวงชั้น มี 8 สาระตามระดับ
พัฒนาการของผูเรียน คือ ชวงชั้นที่ 1 ระดับอิสลามศึกษาตอนตนปที่ 1 – 3 และชวงชั้นที่ 2 ระดับ
อิสลามศึกษาตอนตนปที่ 4 – 6 ความพยายามใชโครงสรางของหลักสูตรดังกลาวก็เพ่ือตอยอดกับ
หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 ที่ปจจุบันใชอยูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  แตใน
ความเปนจริงสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีตาดีกาอีกจํานวนหนึ่งที่ไมตองการหลักสูตรท่ีตอ
ยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 ตาดีกาเหลานั้นตองการจัดการเรียนการสอนตาม
อัธยาศัย เพราะในอดีตตาดีกาก็เปนสถาบันการศึกษาตามอัธยาศัย 

การจัดการเรียนการสอนของตาดีกามีความแตกตางกัน  บางตาดีกาใชเวลาในการจัด 
การเรียนการสอนในตอนเย็นของวันจันทรถึงวันศุกร  หรือวันเสารกับวันอาทิตย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
พรอมของชุมชน  ผูสอนสวนใหญเปนผูผลิตของปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  บาง
คนอาจเปนผูนําศาสนาก็ได  บุคคลเหลานี้เปนอาสาสมัครในชุมชน  ผูเรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่
เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

การนําตาดีกาเขามาในระบบการศึกษาเต็มรูปแบบควรปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ใน
ขณะเดียวกันตองเปดโอกาสใหตาดีกามีทางเลือก วาจะเลือกเขามาในระบบหรือ คงไวซึ่งความเปน
อัธยาศัย สิ่งเหลานี้ควรเปนไปตามความสมัครใจของตาดีกา 
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3. สถาบันปอเนาะ หรือสถาบันสอนศาสนา 
สถาบันศึกษาปอเนาะถูกมองในแงลบ  และมีความพยายามมากมายจากรัฐใหมีการจด

ทะเบียนปอเนาะใหครบสมบูรณ  ปรากฏวามีปอเนาะจํานวนหนึ่งท่ีตองการจดทะเบียน แตกฎระเบียบไม
เอ้ือสําหรับปอเนาะ  รัฐมองวาปอเนาะไมตองการจดทะเบียนแปรสภาพเปนโรงเรียนราษฎรสอน
ศาสนาอิสลาม (พระราชบัญญัติโรงเรียน พ.ศ. 2497) และเปนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (พระราชบัญญัติ
โรงเรียน พ.ศ. 2525)  การจดทะเบียนของปอเนาะยังขาดชัดเจน  วาปอเนาะจะเปนสภาพหรือยังคง
รักษาสถานภาพของตนเองในฐานะสถาบันศึกษาปอเนาะ  ผลการพบปะบรรดาตัวแทนของปอเนาะ 
กับรัฐมนตรีชวยศึกษาธิการเมื่อปลายป 2547 ไดมีขอสรุปเกี่ยวกับระบบการสอนแบบปอเนาะ ดังนี้ 

หลักสูตรของปอเนาะไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของครูผูสอนและผูเรียน  
วาตองการจะเรียนรูอะไรมากนอยเพียงใด ระยะเวลาและชั้นเรียนของปอเนาะมีความยืดหยุนตาม
ความจําเปนของผูเรียนการวัดผลของปอเนาะไมมีระบบ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพอใจ ความเหมาะสม 
และการวินิจฉัยของผูสอนและผูเรียนวาเพียงพอแลวหรือยัง  และยังไมมีหลักฐานรับรองวุฒิใดๆ 
เพราะเปาหมาย  คือ  การนําไปใชปฏิบัติศาสนกิจเปนสําคัญ  ผูสอนในปอเนาะ  คือ  โตะครู หรือ บา
บอ  เปนผูทรงคุณวุฒิหรือเปนปราชญความรูทางศาสนาที่ประชาชนยอมรับนับถือ  มีลูกศิษย หรือ
ญาติพ่ีนองที่มีความรูชวยสอน เรียกวาผูชวยโตะครูหรืออุซตาซ แบบเรียน สื่อการเรียนการสอนใชคัมภีร
อัล – กรุอานเปนหลัก  โดยมีหนังสือเรียนที่เรียกวา กีตาบ ภาษาที่ใชในปอเนาะเปนภาษาอาหรับและ
ภาษามลายู  สถานที่เรียนใชบานโตะครูหรือสรางหองเรียนรวมที่เรียกวาบาลัยหรือบาลา เปนสถานที่
เรียน ผูเรียนปลูกกระตอบหรือกระทอมพักอาศัยอยูรอบๆ บานโตะครู ผูเรียนเปนไปไดทั้งผูชายและ
ผูหญิง  แตแยกหองกันเรียนและที่พักของชายและหญิงแยกกันอยูคนละสวนไมจํากัดอายุตั้งแตเด็กถึง
คนชรา  ระบบบริหารจัดการขึ้นอยูกับโตะครูเปนผูวางระบบ  ระเบียบ  กฎเกณฑ กติกา ตามความ
เหมาะสม  บางแหงก็เครงครัด  บางแหงก็ยืดหยุนบาง  เนื้อหาหลักสูตรที่สอนในปอเนาะ ไดแก  
หลักการศรัทธา  ศาสนาบัญญัติ  อรรถาธิบายอัล – กรุอาน  วจนะของศาสดามุฮัมหมัด ประวัติศาสตร ภาษา
อาหรับ ภาษามลายู 

ผูเรียนมีทั้งเปนผูที่อยูในการศึกษาภาคบังคับ และพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับก็ได 
และหลักสูตรก็ใชไดทั้งหลักสูตรการศึกษาผูใหญของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  หรือหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการตามความตองการของโตะครูและผูเรียน แต ตองอยู
ภายใตการดูแล สงเสริม และสนับสนุนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา
แลวแตกรณี  การสอนวิชาชีพและการฝกอาชีพตองเปนไปตามความตองการของโตะครูและผูเรียนที่
ไมขัดกับหลักของศาสนาอิสลาม  ผูเขาไปสอนจะเปนหนวยใดก็ไดตามความเห็นชอบของโตะครูและ
ตองปฏิบัติตนเงื่อนไขขอตกลงกันดวย  สวนการฝกอบรมอ่ืนๆ เชน การฝกอบรมทางภาษา  
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คอมพิวเตอร หรือความรูวิชาสาขาตางๆ  ตองเปนไปตามความตองการและเงื่อนไขตกลงกับครูและไม
ขัดตอหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมอิสลามดวย 

แมวาใน พ.ศ. 2509 มีปอเนาะที่จดทะเบียนถูกตองและขอแปรสภาพเปนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเปนสวนใหญแลว  แตยังคงมีปอเนาะบางแหงที่ดําเนินการตอไปอีกจํานวน
หนึ่ง  เนื่องจากโตะครูและชุมชนตองการท่ีจะอนุรักษไวแบบเดิม เมื่อมีผูที่มีความรูดานศาสนาและไดรับ
ความศรัทธาจากชุมชนเพ่ิมขึ้น ก็มีคนไปขอเรียนศาสนาจากคนเหลานี้อีก  จึงเกิดโตะครูและปอเนาะ
เกิดขึ้นอีกมากมายโดยมิไดจดทะเบียนอยางถูกตอง เพราะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันท่ี 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2509  กําหนดใหจดทะเบียนปอเนาะที่มีอยูใหถูกตองและหามจัดตั้งปอเนาะข้ึนใหมอีก ปอเนาะที่
เปดสอนภายหลังจึงมีการดําเนินการโดยอิสระ  ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ  กํากับ  ดูแล ทั้งนี้โดย
ความรูสึกที่แทจริงแลว  โตะครูทั้งหลายตองการทําใหถูกตองแตไมทราบวาจะทําอยางไร ในขณะที่
ขาราชการในพ้ืนที่ตางก็ไมแนใจวาเปนภาระรับผิดชอบของหนวยงานใด  จึงไมไดใสใจตอการกําเนิด
ใหมที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

จากการสํารวจของเจาหนาที่สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ – 14 มีนาคม พ.ศ. 2547 ทั้งในปตตานี ยะลา และนราธิวาส พบวา มี
ปอเนาะจัดตั้งข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตประมาณ 200 แหง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย สถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับ 
จดทะเบียนปอเนาะในจังหวัดนราธิวาส  ยะลา ปตตานี มีโตะครูผูจัดต้ังปอเนาะไดไปยื่นจดทะเบียน
ระหวางวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2547  ณ สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการท่ี 12 

จังหวัดยะลา  จํานวน  214  แหง  ในการจดทะเบียนศึกษาปอเนาะนั้น ไดรับความรวมมืออยางดีจาก
โตะครูและชุมชนในพ้ืนที่  โดยเจาหนาท่ีจากกระทรวงศึกษาธิการไดลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ืออํานวย  
ความสะดวก  ในการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะโดยสมัครใจมิไดถูกบังคับ  วาตองแปรสภาพ
เปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหมือนในอดีตท่ีผานมา 

จากความพยายามในการปฏิรูปการจัดการศึกษา  ในลักษณะของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

1. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากสถาบันศึกษาปอเนาะท่ีไดจดทะเบียนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547 จํานวน 255 แหง ยังมีปญหา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สิ่งที่ปอเนาะเสนอใหทางรัฐจัดให ไดแก  ปายสถานศึกษา  เสาธง   อาคาร
สถานท่ี  บาลาเซาะ  ปอเนาะที่พักของนักเรียน  สถานที่อาบนาละหมาด ถนน  สิ่งแวดลอมภายใน 
ไฟฟาและน้ําประปา  เปนตน  เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ปอเนาะเสนอใหรัฐสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกสถาบันศึกษาปอเนาะเปนเงินอุดหนุนประจําป  เพี่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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2. ปญหาดานโครงสรางการบริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ  เนื่องจากสถานบันศึกษา 
ปอเนาะ  มีผูบริหารเปนโตะครูและผูชวยโตะครู  (หัวหนาตะลอเอาะฮ)  แตละปอเนาะมีจํานวนผูชวย
จํานวนไมเทากัน  ขึ้นอยูกับความจําเปนของโตะครู  ในอดีตสถาบันศึกษาปอเนาะยังไมมีโครงสราง
การบริหารท่ีชัดเจน  ตอมาทางปอเนาะไดมีการประชุมหาแนวทางเพ่ือกําหนดโครงสรางการบริหาร
นอกจากน้ัน  ทางปอเนาะยังไดเสนอใหทางราชการชวยติดตามผล  ใหคําชี้แนะแนวทางการบริหาร
จัดการของสถาบันปอเนาะอยางตอเนื่อง 

3. ปญหาดานหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เนื่องจากการเรียน
การสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ไมมีหลักสูตรที่เปนลายลักษณอักษร  การจัดการเรียนการสอน
ขึ้นอยูกับความถนัดของโตะครู  แตละแหงมีการจัดการเรียนการสอนท่ีขึ้นอยูกับความสามารถของโตะ
ครู   โตะครูของสถาบันบางแห งไมประสงคกํ าหนดใหมีหลักสูตรที่ เปนลายลักษณ อักษร  
แตตองการสอนศาสนาตามสภาพปอเนาะเดิมๆ  เอาไว  นอกจากน้ันนักศึกษาไมสามารถนําความรู
ความเขาใจทางดานศาสนาไปเทียบผลการเรียนไดเมื่อไปศึกษาที่อ่ืน  แตโตะครูมีความประสงคให
สามารถเทียบโอนผลการเรียนในวิชาที่สอนได  ทางปอเนาะไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาไววา ไม
ควรกําหนดหลักสูตรใหสถาบันศึกษาปอเนาะแตการเรียนการสอนที่จัดในปอเนาะใหสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนได 

แตเดิมมีผูเขาใจวาปอเนาะเปนสถาบันการศึกษาที่ไมมีหลักสูตร ความจริงแลวปอเนาะเปน
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรแตเปนหลักสูตรท่ีไมเปนลายลักษณอักษร  ที่เปนเชนนี้เพราะสถาบันศึกษา
ปอเนาะเปนสถาบันศึกษาที่ไมมีชั้นเรียน  การเรียนการสอนเปนไปตามสภาพความเปนจริง  การวัด
และการประเมินผลข้ึนอยูกับโตะครูเปนสวนใหญ  รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปอเนาะเปน
รายวิชาศาสนา  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรวิชาศาสนาของโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน พบวา
หลักสูตรของสถาบันศึกษาปอเนาะ  มีความคลายคลึงกับหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนสอน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมาก ตางกันตรงท่ีหลักสูตรปอเนาะไมมีระดับชั้นเรียนที่ชัดเจน  ขณะที่
หลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนสอนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแบงการเรียนการสอนออกเปน 3  

ระดับ  คือ  ระดับอิบตีดาอีย (ระดับตน) ระดับมุตะวัสสิต (ระดับกลาง) และระดับซานาวีย (ระดับสูง) 
หลักสูตรของสถาบันศึกษาปอเนาะมีแหลงที่มา 2 แหลง คือ มาจากแตละปอเนาะและมา

จากกลุมปอเนาะ หลักสูตรที่มาจากแตละปอเนาะเปนหลักสูตรที่แตละปอเนาะพัฒนาขึ้นเอง สวน
หลักสูตรที่มาจากกลุมปอเนาะ เปนหลักสูตรท่ีระดมมาจากความคิดเห็นระหวางปอเนาะตางๆ แม
ปอเนาะไมมีหลักสูตรที่เปนลายลักษณอักษร  แตมีบางปอเนาะที่นําหลักสูตรของโรงเรียนสอนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามมาใช  เพราะหลักสูตรของโรงเรียนสอนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพัฒนามาจาก
หลักสูตรปอเนาะเดิม หลักสูตรของปอเนาะเดิมซึ่งไมเปนลายลักษณอักษรถูกพัฒนาเปนหลักสูตรที่เปน
ลายลักษณอักษร ไดแก 
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1) หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2504 หลักสูตรนี้แบงออกเปน 3 ตอน ตอนตนมีกําหนดเวลา
เรียน 4 ป ตอนกลาง 3 ป และตอนปลาย 2 ป มีกลุมวิชาศาสนา ภาษาไทย และวิชาชีพ 

2) หลักสูตรอิสลามศึกษา  พ.ศ .2513  หลักสูตรนี้แบงออกเปน  3  ตอน  ตอนตนมี
กําหนดเวลาเรียน  4  ป ตอนกลาง 4 ป และตอนปลาย 3 ป  

3) หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2523 หลักสูตรนี้แบงออกเปน 3 ตอน ตอนตนมีกําหนดเวลา
เรียน  4  ป ตอนกลาง  3  ป และตอนปลาย 3 ป  

4) หลักสูตรอิสลามศึกษา พ .ศ .2535 หลักสูตรนี้แบงออกเปน  2 ระดับ  คือ  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี  3  ชั้น  และระดับมัธยมตอนปลายมี 
3 ชั้น  โครงสรางหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2535 มีวิชาบังคับจํานวน 
111  หนวยการเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิชาบังคับแกนจํานวน  93  หนวยการเรียน  ซึ่งประกอบดวยวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร 
คณิศาสตร สังคมศึกษา  พลามัย ศิลปศึกษา และวิชาศาสนา 

วิชาบังคับเลือกจํานวน  18  หนวยการเรียน ซึ่งประกอบดวยวิชาสังคมศึกษาและวิชาการ
งาน  

วิชาเลือกเสรี  จํานวน  33  หนวยการเรียน  โดยใหเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ  
ดังตอไปนี้  กลุมวิชาภาษาไทย  กลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชา
พัฒนาบุคลิกศึกษา กลุมวิชาการงานและอาชีพ กลุมวิชาศาสนา 

โครงสรางหลักสูตรอิสลาม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ. 2535  มีวิชาบังคับจํานวน  60  

หนวยการเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้  คือ  
วิชาบังคับแกนจํานวน 45 หนวยการเรียน 

วิชาบังคับเลือกจํานวน 15 หนวยการเรียน 

วิชาเลือกเสรี จํานวน 33 หนวยการเรียน 

5) หลักสูตรอิสลามศึกษา  พ.ศ. 2540  หลักสูตรนี้ใชรวมกับหลักสูตรอิสลาม  พ.ศ. 2523  
หลักสูตรนี้แบงออกเปน  3  ตอน  ตอนตนมีกําหนดเวลาเรียน  4  ป  ตอนกลาง  3 ป และตอนปลาย  
3  ป  สําหรับหลักสูตรตนอปลายจะใชหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2523  โครงสรางหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตอนตน  พ.ศ. 2540  โดยมีรายละเอียดดังนี้  คือ  วิชาบังคับ จํานวน 60 หนวยการเรียน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

วิชาบังคับแกนจํานวน 51 หนวยการเรียน 

วิชาบังคับเลือกจํานวน 9 หนวยการเรียน 

วิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยการเรียน และกิจกรรมศาสนาจํานวน 2 คาบ ตอสัปดาห ตอ
ภาค 
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6) หลักสูตรศึกษา พ.ศ.2546 เนื่องจากหลักสูตรขางตนไดกําหนดเวลาเรียนที่แนนอน ไม
สามารถยืดหยุนได  จึงเปนปญหาสําหรับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ . 2544  ไดประกาศใชแลว  ปรากฏวาโครงสรางดังกลาวมีโครงสรางยืดหยุนได  
ทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู  ดังนั้นเพ่ือใหการเรียนวิชาอิสลามศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกลาว  จึงจําเปนท้ังตองปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย  พ.ศ.2535 หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง  พ.ศ.2540   
และตอนปลาย  พ.ศ.2523   

หลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 3 กลุม ที่เปนขอกําหนด
คุณภาพของผูเรียนดานความรู  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม ของแตละ
กลุม  เพ่ือใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคซึ่งกําหนดเปน  2  

ลักษณะ คือ  
มาตรฐานการศึกษาการเรียนรูการศึกษาอิสลาม  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบ การศึกษาอิสลาม 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียน
เรียนจบในแตละชวงชั้น  คือ  อิสลามศึกษาตอนตนปที่  6  อิสลามศึกษาตอนกลางปที่  3 และ
อิสลามศึกษาตอนปลายปที่ 3 

เวลาเรียนชวงชั้นที่  1  (อิสลามศึกษาตอนตน ชั้นปที่ 1 – 3)  มีเวลาเรียนประถมประมาณปละ 
350 – 500 ชั่วโมง  ชวงชั้นที่  2  (อิสลามศึกษาตอนตนชั้นปที่ 4 – 6)  มีเวลาเรียนประมาณปละ 
350 – 500 ชั่วโมง โดยเฉล่ียวันละ 2 – 2.5 ชั่วโมง ชวงชั้นที่  3 (อิสลามศึกษาตอนกลางชั้นปที่ 1 – 

3) มีเวลาเรียนประมาณปละ 500 – 650 ชั่วโมง  โดยเฉล่ียวันละ 2.5 – 3 ชั่วโมง  ชวงชั้นที่  4  (อิสลาม
ศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 1 – 3)  มีเวลาเรียนนอยกวาประมาณปละ  650  ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยนอยกวา
วันละ 3  ชั่วโมง  หลักสูตรขางตนทั้งหมดเปนหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  แตมี
บางสวนท่ีบางปอเนาะนํามาใช บางวิชาและบางตําราที่ใชในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอาจถูก
นํามาใชในบางปอเนาะ  อยางไรก็ตามโดยภาพรวมแลวปอเนาะจะมีหลักสูตรเปนของตนเองมีเอกลักษณ
เฉพาะและมีความแตกตางจากปอเนาะหน่ึงกับอีกปอเนาะหน่ึงดังที่กลาวไวกอนหนานี้ 

ในอดีตการอยูรอดของปอเนาะจะขนอยูกับปจจัยหลัก 3 ประการ คือ  
1. การสนับสนุนทางการเงินจากสังคมซึ่งรวมถึงสังคมรอบๆ ปอเนาะ  และสังคมผูเรียนใน

ปอเนาะ 
2. ชื่อเสียงของโตะครู  จํานวนผูเรียนในปอเนาะ  จะเปนตัวบงบอกถึงความมีชื่อเสียงของโตะครู 
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3. ผูสืบทอดมีหลายปอเนาะที่ตองปดกิจการเพราะขาดผูสืบทอดหลังจากการจากไป ของโตะครู  
ผูสืบทอดสวนใหญของปอเนาะจะเปนลูกของโตะครูหรือเขยของโตะครู  อาจมีบางปอเนาะท่ีหัวหนาผูเรียน
เปนผูสืบทอดปอเนาะ  

สวนการอยูรอดของปอเนาะในอนาคตนั้น  มีปจจัยอ่ืนๆ อีก  เชน  การแทรกแซงจากรัฐ 
ปอเนาะที่ถูกมองในแงลบอาจไมไดรับความนิยมจากผูประชาชน  เพราะผูปกครองของพวกเด็กจะคิด
วา  เด็กๆ  จะถูกเพงเล็งจากรัฐ  ในขณะเดียวกันการสนับสนุนจากภาครัฐก็มีความสําคัญตอการอยู
รอดของปอเนาะ  เชน  การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนสาธารณูปโภค เปนตน สถาบัน
ปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต มีบทบาททางสังคมในหลายดาน  ไดแก 

1. บทบาทปอเนาะในฐานะท่ีเปนสถาบันศาสนา 
ปอเนาะเปนสถาบันที่บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาวิชาศาสนา  สาขาตางๆ ใหกับสังคม

มุสลิมผูที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย วิชาการท่ีปอเนาะจัดใหเปนวิชาการทางศาสนาที่จะทําใหผูศึกษารูจัก
ขอบัญญัติและขอหามตลอดจนบาปและบุญในอิสลาม เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตทั้งในเร่ืองสวนตัว 
ครอบครัวและสังคม 

2. บทบาทปอเนาะในฐานะท่ีเปนบุคคล 

บทบาทปอเนาะในฐานะที่เปนบุคคลนั้น  พิจารณาจากผูที่เปนโตะครูที่เจาของและผูทํา
การสอน  โตะครูเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในดานศาสนาและเปนบุคคล  ที่มีความประพฤติ
อยูในจริยธรรม เปนบุคคลท่ีประชาชนใหความเคารพนับถือ  ใหเกียรติและยกยองดวยเหตุนี้โตะครูจึง
เปนผูที่ทําใหปอเนาะมีบทบาทและอิทธิพลตอการศึกษาและความรูสึกนึกคิดของประชาชนในชุมชน 

3. บทบาทปอเนาะในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษา 
ปอเนาะมีบทบาทวางรากฐานทางการศึกษาสําหรับนักวิชาการศาสนาและนักปราชญและ

นักวิชาการมุสลิมจํานวนมากมีประวัติการศึกษาจากปอเนาะ  ปอเนาะจึงมีบทบาทสําคัญในการสราง
ปราชญ  และนักวิชาการศาสนาเพ่ือไปพัฒนาสังคม  บางคนก็อาจเปนนักเผยแพรอิสระ  และบางคน
ก็อาจเปนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

4. บทบาทปอเนาะในฐานะท่ีเปนสถาบันสังคม 

ปอเนาะเปนสถาบันที่อบรมสั่งสอนสมาชิกในสังคม  ใหยึดมั่นในหลักการศาสนา และกระตุน
ใหสังคมตระหนักถึงความชั่วรายของอบายมุข เชน การพนัน ยาเสพติด การผิดประเวณี เปนตน  
นอกจากนั้น  ปอเนาะยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสาธารณ – ประโยชน  
ปจจุบันปอเนาะเปนสถาบันการศึกษาตามจารีตประเพณี ที่บูรณาการศาสนาและสังคมของชาวมาเลย
มุสลิม  ในจังหวัดชายแดนภาคใตและตองเผชิญกับความทันสมัยใหกับสถาบัน การศึกษาศาสนาและ
สังคมอิสลาม  โดยคงไวซึ่งความเปนสถาบันการสอนศาสนาแตเพียงอยางเดียว และการแปรสภาพเปน
สถาบันการศึกษาในลักษณะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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5. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ใหการศึกษาทางดานศาสนาและ/หรือสามัญ 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามถือกําเนิดใน 2 รูปแบบ  คือ  ในฐานะท่ีเปนโรงเรียน
ราษฎรสอนศาสนาอิสลาม  และในรูปแบบจากการแปรสภาพจากการเปนโรงเรียนปอเนาะมาเปน
โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม  ปจจุบันมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แยกประเภทตาม
พระราชบัญญัติ  พ.ศ. 2525 มาตรา  15 ไดดังนี้ 

1) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) หมายถึง โรงเรียนที่แปรสภาพ
ปอเนาะและเปดสอนวิชาสามัญของกระทรวงศึกษาธิการควบคูกับหลักสูตรศาสนาอิสลาม 

2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) หมายถึง โรงเรียนท่ีแปรสภาพมา
จากปอเนาะ จดทะเบียนเปนโรงเรียนเอกชนแตเปดสอนเฉพาะศาสนาอิสลาม  หลักสูตรอิสลามศึกษา 
หรือหลักสูตรที่ประทรวงศึกษาธิการอนุญาตเดิม 173 โรงเรียน  ปจจุบันหยุดกิจการชั่วคราว  
81 โรง  เหลือที่ดําเนินการอยู 82 โรง  

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จากเดิมเปนสถาบันการศึกษาปลูกฝงอบรมหลักการ
ศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตมุสลิมที่ดี เริ่มกาวสูการบริหารเชิงธุรกิจ  เพ่ิมรายไดทําใหมิติการเปนที่พ่ึง
ของชุมชนลดนอยลง  และจากการที่เปนโรงเรียนท่ีมีแตนักเรียนมุสลิมทําใหขาดประสบการณ  
การสมาคมกับศาสนิกอ่ืนๆ  ขาดความเขาใจและทักษะในการปรับตัวเขาหาคนตางศาสนา ดังนั้น  จึง
จําเปนตองจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เชน  รวมกิจกรรมกับนักเรียนตางศาสนา เปนตน  

6. สถาบันอุดมศึกษา 
ใน พ.ศ.  2551 สถาบันอุดมศึกษาอิสลามท่ีมีคณะอิสลามศึกษา มีอยู 3 แหง คือ  
6.1 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  เดิมเปน

สาขาวิชาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอมาๆไดยกระดับเปนวิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่ง
เปนหนวยงานของรัฐที่มีสถานภาพเทียบเทาคณะวิชา  เปดการสอนสาขาอิสลามศึกษา ครุศาสตร
อิสลาม  เศรษฐศาสตรอิสลาม  และนิติศาสตรอิสลาม  มีบางสาขาไดเปดทําการสอนระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก และขยายสาขาเปนหลักสูตรนานาชาติ  และทวิปริญญาคูกับสาขาวิทยาการอ่ืนๆ เชน 
กฎหมายอิสลามกับนิติศาสตร กฎหมายอิสลามกับวิทยาศาสตรการอาหาร ฯลฯ  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความชํานาญในสหวิทยาการ สามารถประกอบอาชีพดานตางๆ  

6.2 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  เปนมหาวิทยาลัยเอกชน  ดําเนินการโดยมูลนิธิ 
เพ่ือการอุดมศึกษาภาคใต เปดทําการสอนสาขาวิชาอุดซูลุดดิน ชะรีอะฮ เศรษฐศาสตรอิสลามและ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  มีนักศึกษาจากตางประเทศทั้ง
จากทวีปเอเชีย  ยุโรป  และสหรัฐอเมริกา  ปจจุบันมี  4  คณะ คือ คณะอิสลามศึกษา  คณะศิลปศาสตร
และสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย 
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6.3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ตั้งอยู ณ จังหวัดนราธิวาส  เปดหลักสูตร
อิสลามศึกษา ภาษาอาหรับ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่กําลังดําเนินการขยายสาขาวิชาตางๆ 
เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

นอกจากน้ีสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว  อิสลามศึกษายังมีการเรียนการสอนอยูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกหลายแหง  สวนใหญอยูในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  การจัดการศึกษา
หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา เริ่มมีการพัฒนาสูระดับมาตรฐานสากล รัฐตองใหการสนับสนุน 
พัฒนาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากลและโลกมุสลิม  สามารถผลิตบัณฑิตท่ีสนใจอิสลามศึกษา 
มีมาตรฐานทัดเทียมกับตางประเทศ ผูปกครองและเยาวชนในพื้นท่ีจะไดไมตองสงลูกหลานไปศึกษาตอ  
ณ  ตางประเทศ  ซึ่งตองรับภาระคาใชจายมากในอดีต ปญหาที่พบสวนใหญ คือ งบประมาณสนับสนุน  
และการสงเสริมใหสามารถกาวสูมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาอิสลามระดับสากล เปนศูนยกลาง
ของการศึกษาอิสลามในภูมิภาคเชนเดียวกับความรุงโรจนของปตตานีในอดีต 

7. โรงเรียนประถม หรือมัธยมของรัฐ 
โรงเรียนของรัฐมีนักเรียนมุสลิมจํานวนมาก  จัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา 

ปกติแลวมีสัดสวนของการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  2  ชั่วโมงตอสัปดาห เนื่องจากสัดสวนที่ 
จัดใหกับการเรียนการสอนอิสลามศึกษานั้นนอย  นักเรียนประถมสวนหนึ่งจึงไปเรียนที่ตาดีกา  
ในวันหยุดเสาร – อาทิตยและวันหยุดทั่ว ๆ ไป 

จากสัดสวนของการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีนอยและไมตอบสนองตอความ
ตองการของชุมชน  ตารางเรียนของบางโรงเรียนไมสอดคลองกับเวลาปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียน  
เชน  การเขาเรียนภาคบายเวลา 12.30 น. ในขณะท่ีนักเรียนมุสลิมตองละหมาดเวลาประมาณ 12.20 น.  
การจัดตารางเรียนที่มีความขัดแยงกับเวลาปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียน  แสดงถึงความไมเขาใจใน
วัฒนธรรมของพ้ืนที่อยางชัดเจน  จึงใหนักเรียนละหมาดกอนเขาเวลาละหมาด  การปฏิบัติดังกลาวจึง
ทําใหผูปกครองและมุสลิมทั่วไปมีทัศนคติไมดีตอโรงเรียนของรัฐ  ดวยเหตุนี้สังคมมุสลิมจึงนิยมสงบุตร
หลานของตนไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เพราะสามารถศึกษาวิชาการอิสลามควบคู
กับวิชาการสามัญ  ดวยเหตุนี้จํานวนของผูเรียน  ที่เปนมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
จํานวนมากถึงรอยละ 60 – 75  เมื่อเทียบกับจํานวนมุสลิมที่เลือกเรียนในโรงเรียนของรัฐ  ดังนั้น  เพ่ือให
นักเรียนที่เปนมุสลิมเลือกเรียนในโรงเรียนของรัฐสมดุลกับจํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
รัฐจึงไดนํารองโรงเรียนสองหลักสูตรซ่ึงเรียกโรงเรียนเหลานี้อยางไมเปนทางการวา โรงเรียนรัฐสอน
ศาสนาอิสลาม 

จากการศึกษาแนวคิดของประชาชน ที่มีตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามและโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน พบวา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 
 

การเรียนศาสนาอิสลาม เปนหลักการทางศาสนาท่ีมุสลิมทุกคนตองเรียนรู เพ่ือใหสามารถ
ประกอบศาสนกิจในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง มุสลิมในจังหวัดชายแดนใตเปนมุสลิมจารีตอนุรักษ
นิยม เครงครัดในวิถีศาสนาอิสลาม การดําเนินชีวิตประจําวัน ภาษาพูดและการแตงกาย 

การเรียนในระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สวนใหญเรียนในโรงเรียนรัฐบาล  
สวนนอยเรียนในโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา  เนื่องจากในจังหวัดชายแดนภาคใต  มีโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเปดสอนอยูเพียง  6  โรง  มีนักเรียนประมาณ  1,200  คน โรงเรียนรัฐบาลจัดใหมีการ
สอนศาสนาอิสลามเพียงสัปดาหละ 1 – 2 ชั่วโมง สอนโดยวิทยากรที่ผานการเรียนหลักสูตรอิสลาม
ศึกษามาแลว มิใชบุคคลที่ไดรับการศรัทธาจากชุมชน หรือบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากโตะอิหมาม
ประจํามัสยิด  ดวยเหตุนี้นักเรียนระดับประถมศึกษาจึงไปเรียนศาสนาเพ่ิมเติมในศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิดหรือตาดีกา 

เมื่อเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6  แลว  นักเรียนมุสลิมสวนใหญนิยมเรียนตอ ระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกวาเรียนในโรงเรียนของรัฐ  แตมีมุสลิมจํานวนหนึ่ง
ที่อาศัยอยูในเมืองและมีความคิดมุงมั่นศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเขาเรียน
ตอในมัธยมศึกษาประจําจังหวัดมุสลิมสวนหนึ่งมุงเรียนแตศาสนาจากโตะครูที่ตนศรัทธาอยางแรงกลา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ การที่มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมนิยมในโรงเรียนของรัฐ  เพราะเห็นวา
มีการสอนอิสลามศึกษาท่ีนอยเกินไป  มีการเรียนการสอนเปนภาษาไทย ผูปกครองเกรงวาเด็กจะลืมภาษา
มลายูซึ่งเปนภาษาประจําทองถ่ินได  ขณะที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปดสอน  ทั้งหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคูกัน ทั้ง ๆ  ที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมไมสวยงามเทาโรงเรียนของรัฐ  อีกท้ังยังขาดแคลนส่ือการเรียนทุก
ประเภทแตโดยความนิยมเขารับการศึกษาดังท่ีกลาวมาแลว ทําใหการลงทุนจัดการศึกษาของภาครัฐ
โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสตางๆ สูญเปลาอยางยิ่ง เพราะมีแต อาคาร อุปกรณ และครู แตไมมี
นักเรียน โรงเรียนบางแหงที่เปนโรงเรียนเปดใหมมีอาคารใหม ๆ รองรับนักเรียนไดเปนพันคน แตมี
นักเรียนจริงเพียงรอยกวาคนเทานั้น 

การศึกษาของคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการตอบสนองจากภาครัฐมากย่ิงขึ้น ทั้ง
การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา  เพ่ือการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในระดับตางๆ  ทั้งใน
โรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน  การศึกษาควรไดรับการดูแลเอาใจใสดานการบริหารจัดการ ดาน
ปจจัย  ดานการบริหารหลักสูตร ดานการกําหนดใหมีเจาหนาที่ที่เหมาะสม มีความรูความเขาใจใน
หลักสูตรอิสลามศึกษา  โดยเฉพาะการยอมรับวาอิสลามศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบของ
รัฐบาล  บรรยากาศของการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ก็จะไดรับการยอมรับของประชาชน 
ในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา  
ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาของรัฐ 
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จากการวิเคราะหพัฒนาการการศึกษาของชาติ ในชวง พ.ศ. 2543 – 2549 พบวา 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  (พ.ศ.2540 – 2544)  เปนจุด

เปลี่ยนสําคัญของการปฏิรูปความคิดและการใหคุณคาใหมแกสังคมไทย  ใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในสังคมและมุงใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยให
คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้น  แนวคิดในการจัดการศึกษาจึงยึดแนวคิดเปนมนุษย
นิยมเปนสําคัญ  กลาวคือ  เนนที่การพัฒนามนุษยในทุกมิติ และเนนการพัฒนามนุษยในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของสังคมโลกและสิ่งแวดลอม จึงไดมีการประยุกตแนวคิดปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ใน
จุดมุงหมายของการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  ภายใตแนวคิดของ
การบูรณาการและแนวคิดแบบองครวม 

2. ในชวง พ.ศ. 2543 – 2549 การศึกษามุงตอบสนองการพัฒนาคนในฐานะที่เปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาประเทศ  พัฒนาคนในฐานะท่ีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยมีความเชื่อวา 
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต  ทั้งปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ 
และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  รวมทั้งปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ  มีสาเหตุมาจากบุคคลที่ขาด
คุณภาพ  หรือปญหาความลมเหลวทางการศึกษา  ดังนั้น  หากการศึกษาสามารถพัฒนาคนใหเปนคน
ที่สมบูรณไดอยางเต็มตามศักยภาพในทุกมิติแลว  ประชาชนจะอยูรวมกันอยางมีความสุข สามารถ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศได 

3. หลักสูตรการศึกษาไดกําหนดเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ และใหสถานศึกษา
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น เปนหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีเนื้อหาสาระความรูในทุกดาน คือ ความรูเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองและสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน สังคม ชาติ และสังคม
โลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมือง การปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู  ความเขาใจเร่ืองทักษะและประสบการณ  เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา ความรูและทักษะดาน
คณิตศาสตร และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  ความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

4. มีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนไดเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ไดแนวคิดทางปรัชญาตางๆ  มาประยุกตใชในการจัดการ
กระบวนการเรียนรู  ไดแก  การจัดเนื้อหาสาระ  (สารัตถนิยม) และกิจกรรม  (พิพัฒนาการนิยม)  
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด (อัตถิภาวนิยม) ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
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ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา (ปฏิรูปนิยม) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ ฝก
การปฏิบัติใหคิดเปน  ทําเปน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน (บูรณาการ) รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู (พฤติกรรมนิยม) สามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของประบวนการเรียนรู จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตางๆ  
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีความรวมมือจากบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

5. สถานที่เรียนเปนไปตามรูปแบบการจัดการศึกษา ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายทางการศึกษา คือ การเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

6. มีการกําหนดกลุมผูเรียนไวอยางชัดเจน  ไดแก  ผูเรียนสายสามัญ  ผูเรียนระดับปฐมวัย
หรือเด็กเล็ก ผูเรียนสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ป  4  ชวงชั้น  ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ  9 

ป หรือ  3  ชวงชั้น  ผู เรียนในระดับอุดมศึกษา  ผู เรียนสายอาชีวศึกษา  อาชีวศึกษาชั้นตน  
อาชีวศึกษาช้ันสูง  และผูเรียนระดับอุดมศึกษา  สายสามัญและสายอาชีพ  
 

การบริหารสถานศึกษา 
 

มนุษยทุกคนจะตองเปนสมาชิกขององคกรประเภทใดประเภทหนึ่งอยูเสมอ เชน เปนนักเรียน 

นักศึกษา พนักงานบริษัท ครู อาจารย ขาราชการ องคกรบางแหงก็มีขนาดใหญ และมีระเบียบแบบ
แผนคอนขางมาก บางก็มีขนาดเล็ก และมีระเบียบแบบแผนไมมากนัก ไมวาองคกรเหลานี้จะมีขนาด
แตกตางกันมากนอยเพียงไดก็ตาม ก็มีบางสิ่งรวมกันอยูสิ่งนั้นก็คือ เปาหมาย จุดประสงค ที่แตกตาง
กันไป เชน เพ่ือหากําไร เพ่ือบริการสาธารณะ เพ่ือกิจกรรมทางสังคม เพ่ือความสนุกสนานบันเทิง 
ฯลฯ ดังนั้น องคกรจะตองไดรับการจัดการอยางเหมาะสมการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
นั้นเปนกุญแจดอกสําคัญที่นาไปสูความสําเร็จขององคกร  ผูบริหารแตละคนจึงจะตองมีความ
รับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ ชวยดูแลใหสมาชิกในองคกรสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  
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ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  

การบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญ และมีความจําเปนตอสมาชิกของสังคมที่จะอยูกันได
ดวยดี จะตองมีการศึกษาที่ดีซึ่งการศึกษาจะดีไดก็อยูที่ความสามารถในการบริหารงาน นักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาไวดังนี้  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษา 
โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  

อมรชัย ตันติเวช กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การรวมมือกันดาเนินกิจกรรมตาง 
ๆ ทั้งดานบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรมตลอดจนคานิยมใหตรงกับความ
ตองการของสังคม สามารถเปนสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของสังคม โดยใชกระบวนการและ
ทรัพยากรตาง ๆ ทั้งท่ีเปนระเบียบและไมเปนระเบียบ 

 กานต กุณาศล กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมี
ความสําคัญและความจาเปนสาหรับทุกคน เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรู
และความสามารถ ดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสมควรแกสภาพของตน  

สมาน อัศวภูมิ กลาวไววา การบริหาร หมายถึง การจัดการของสถาบันตางๆ ซึ่งออกแบบไว
เพ่ืออานวยการใหเกิดการสอนและการเรียน ทาหนาที่เปนเครื่องมือในการดาเนินการจัด การเรียน
การสอน แตมิใชดาเนินการเอง ดังนั้นบุคลากรทุกคนท่ีอยูในระบบของสถานศึกษาตองรวมมือกัน เพ่ือ
การบรรลุจุดประสงค กิจกรรมการบริหารตางๆ ตองออกแบบใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนดวย  

จากที่นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารสถานศึกษา กลาวโดยสรุปไดวา การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่รวมมือดาเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ดาน ทั้งความรู 
ความสามารถ ทัศนคติ คานิยม พฤติกรรม คุณธรรม ตรงตามความตองการของสังคมเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคมดวย  

 

ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา  
หนวยงานหรือสถานศึกษา จะสามารถดําเนินงานใหไดรับความสําเร็จตามจุดมุงหมายมาก

นอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารการจัดการของผูบริหารที่จะดํา เนินการให
ผูรวมงานรวมมือกันปฏิบัติงานใหไดผลตามวัตถุประสงค  อยางมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว ไดมี
นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญ ของการบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 1. เพ่ือใหงานหรือ
กิจการตาง ๆไดดาเนินไปอยางเปนระบบและมีระเบียบ ไมกาวกายกันสามารถเรียงลาดับความสําคัญ
และความรีบดวนของงานได 2. เพ่ือใหการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจากัดนั้นเกิดประโยชนสูงสุด
เนื่องจากการบริหารการศึกษานั้นตองอาศัยทรัพยากรตาง ๆ ทั้งทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรท่ี
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ไมใชมนุษย แตทรัพยากรดังกลาวมีอยางจากัด ผูบริหารจึงจาเปนตองหาแนวทางใชทรัพยากรใหเปน
ประโยชนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. เพ่ือเปนการกระจายงานใหแกบุคลากรในหนวยงาน การ
บริหารจัดการจะเปนเครื่องชวยใหผูบริหารไดกระจายงานความรับผิดชอบใหบุคลากรตาง  ๆ ตาม
ความรู ความสามารถของแตละบุคคล 4. เพ่ือใหการดาเนินงานของสถานศึกษาเปนไป อยางมีทิศทาง
หรือเปาหมายที่แนชัด ทั้งนี้เพราะการบริหารจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคใหแนชัด จุดประสงค
จะเปนเครื่องกําหนดทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนภารกิจของผูบริหารที่จะตอง
กําหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบเพราะถาระบบการ
บริหารไมดีจะกระทบกระเทือนสวนอ่ืนๆ ของหนวยงาน ผูบริหารที่ดีจะตองรูจักเลือกวิธีการบริหารท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมาย ที่วางไว จึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
ที่จะนาเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษาการบริหารการศึกษามีความสําคัญตอการดาเนินงานของหนวยงานในดาน
ของการกําหนดรูปแบบและเทคนิควิธีการดาเนินงาน เพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายขององคกร ซึ่งผูที่
จะมีบทบาทในการใชกระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน คือ ผูบริหารสถานศึกษา จากคา
กลาวของนักวิชาการที่กลาวมาแลวจึงสรุปไดวา การบริหารการศึกษา มีความสําคัญตอสังคมเปน
อยางมาก เนื่องจากองคกรทางการศึกษาจะสามารถดาเนินการ  ตามภารกิจขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพได ตองอาศัยการบริหารจัดการจึงจะบรรลุเปาหมายและอุดมการณขององคกรได 7 

 

ขอบขายการบริหารสถานศึกษา 
กิติมา ปรีดีดิลก ไดจําแนกงานบริหารสถานศึกษาตามการจัดองคกรไว 3 ประเภท คือ  

1. การบริหารงานดานวิชาการ ไดแก งานในดานการบริหารบุคลากรทางการสอน การ
บริหารดานหลักสูตร ตารางสอน แบบเรียนและการประเมินผลการศึกษา  

2. การบริหารงานดานกิจการนักเรียน ไดแก การจัดกิจกรรมนักเรียนการจัดบริการแนะแนว 
การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน รวมทั้งการจัดบริการดานอื่น ๆ เชน บริการสุขภาพ บริการอาหาร
กลางวัน  

3. การบริหารงานดานธุรการ ไดแก งานธุรการดานตาง ๆ เชน งานสารบรรณ งานการเงิน 

งานพัสดุครุภัณฑ งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ี เปนตน  

                                                 
7
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ), 2556), 17. 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดจัดระบบงานบริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบดวยงาน 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ
และการเงิน งานอาคารสถานท่ีและงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนโดยงานทั้ง 6 งาน 

มีเปาหมายหลักรวมกันคือใหนักเรียนมีความรูความสามารถและคุณลักษณะที่  พึงประสงคตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรโดยแตละงานมีขอบขายของงานดังตอไปน้ี  

1. งานวิชาการ ประกอบดวย 

1.1 งานดานหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช  
1.2 งานการเรียนการสอน 

1.3 งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  

1.4 งานสงเสริมการสอน  

1.5 งานวัดและประเมินผล  

1.6 งานหองสมุด  

1.7 งานนิเทศการศึกษา  
1.8 งานการวางแผนและกําหนดวิธีดาเนินงาน  

1.9 งานประชุมและอบรมทางวิชาการ  
2. งานบุคลากร ประกอบดวย  

2.1 การกําหนดความตองการของบุคลากร  
2.2 การจัดบุคคลเขาปฏิบตัิงาน  

2.3 การควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศบุคลากร  
2.4 การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร  
2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

3. งานกิจการนักเรียน ประกอบดวย  

3.1 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523  

3.1.1 การจัดทําเขตบริการ  
3.1.2 การจัดทําสามะโนนักเรียน  

3.1.3 การเกณฑการรับนักเรียนเขาเรียน  

3.1.4 การปฐมนิเทศผูปกครอง  
3.1.5 การแกปญหานักเรียนขาดเรียน  

3.2 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดบริการใหนักเรียน  

3.2.1 การบริการสุขภาพ  

3.2.2 การจัดอาหารกลางวัน  
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3.2.3 การบริการแนะแนว  
3.2.4 การบริการนักเรียนขาดแคลน  

3.2.5 ทุนการศึกษา  
3.3 กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีข้ึนในสถานศึกษา  

3.3.1 กิจกรรมท่ีสงเสริมประชาธิปไตย  

3.3.2 กิจกรรมเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา 14  

3.3.3 กิจกรรมจัดตั้งชุมนุมตาง ๆ  

3.3.4 กิจกรรมสหกรณนักเรียน  

3.3.5 การจัดทัศนศึกษาการจัดกีฬาการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  

3.4 กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับศิษยเกา  
3.4.1 การติดตามนักเรียน  

3.4.2 การตั้งสมาคมศิษยเกา  
3.4.3 การสรรหาและยกยองคนดีเดนประจําทองถิ่นและชุมชน  

4. งานธุรการและการเงิน ประกอบดวย  

4.1 งานสารบรรณ  

4.2 งานทะเบียนและรายงาน  

4.3 งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในดานอาคารสถานที่  
4.4 งานประชาสัมพันธ  

5. งานอาคารสถานท่ี ประกอบดวย  

5.1 การจัดสรางอาคาร  
5.2 การใชอาคารสถานที่  
5.3 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่  
5.4 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่  
5.5 การประเมินผลการใชอาคารสถานที่  

6. งานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ประกอบดวย  

6.1 การประชาสัมพันธสถานศึกษา  
6.2 การใหบริการแกชุมชน  

6.3 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  

6.4 การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา  
สรุปไดวา ขอบขายการบริหารสถานศึกษาจะข้ึนอยูกับลักษณะของการปฏิบัติงานตาม

การแบงงานของหนวยงานน้ัน ๆ สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
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พ้ืนฐานไดแบงขอบขายงานออกเปน 4 งาน ประกอบดวย งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร 
และงานบริหารทั่วไป 

 

การบริหารงานวิชาการ 
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญของผูบริหารในการจัดสถานศึกษา เนื่องจาก 

การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเฉพาะ
ความสําเร็จและประสิทธิภาพของงานวิชาการ ซึ่งมีผูใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ไดใหความหมายของคําวา การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง 
การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง  การพัฒนา  
การเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  

กิติมา  ปรีดีดิลกไดกลาววา  การบริหารงานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาหรือโรงเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

กมล   ภูประเสริฐ  ไดใหคํานิยาม การบริหารงานวิชาการวา การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 

รุงชัชดาพร เวหะชาติ  ไดใหคํานิยามไววา การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการหรือ
กิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให
ดีขึ้น  เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน8 

จึงสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญทั้งสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
และผูบริหารการศึกษา เปนงานที่มุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนเปาหมายหลักของสถานศึกษา
และการจัดการศึกษา ซึ่งเปนตัวบงชี้ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร 
 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา
ดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา 
ชุมชน  ทองถิ่นและจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสถานศึกษามี
ความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน

                                                 
8 รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพ: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556), 25. 
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การวัดผล  ประเมินผลรวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน ทองถิ่นได
อยางมีคุณภาพ  ดังมาตราตอไปนี้ 

มาตรา  24  จัดกระบวนการเรียนรู 
มาตรา  25  รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

มาตรา  26  จัดการประเมินผูเรียน 

มาตรา  27  จัดทําสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางในสวนที่เกี่ยวกับ
ปญหาในชุมชน  และสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว 

มาตรา  30  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 

มาตรา  66 พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของผูเรียน 

การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจะมีโอกาสตัดสินใจมากข้ึน ทั้งน้ีใหเปนไปตาม
หลักการกระจายอํานาจการศึกษาที่ใหสถานศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรงปจจัยความสําเร็จ
ของงานวิชาการคือผูบริหารสถานศึกษาและครูตองเขาใจ และมีทักษะในเรื่องตอไปนี้ 9 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู 
4. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
5. กระบวนการวัดประเมินผลและวิจัย 

6. ระบบประกันคุณภาพภายใน10 

จากการศึกษาของสมิทช และคณะ (Smith and Other) ในดานการใชเวลาในการบริหารงาน และ
การใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา  งานในความรับผิดชอบของผูบริหาร  โดยแยกงานออกเปน  
7  ประเภท  พบวา 

1. งานบริหารงานวิชาการ คิดเปนรอยละ 40 

2. งานบริหารบุคลากร ไดแก ครู อาจารย และเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 20 

3. งานบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 20  
4. งานบริหารการเงิน คิดเปนรอยละ 5 

                                                 
9 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ: พิมพดี, 2556), 2. 
10

 กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปน
หลัก (กรุงเทพ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2551), 3–4. 
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5. งานบริหารอาคารสถานที่ คิดเปนรอยละ 5  
6. งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน คิดเปนรอยละ 5 

7. งานบริหารทั่วไป คิดเปนรอยละ 5  

แวน   มิลเลอร (Van Miller) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการเปน
หัวใจของสถานศึกษาและที่สําคัญมากท่ีสุด ไดแก การจัดโปรแกรมการสอนและการปฏิบัติตาม
โปรแกรมรวมทั้งการวัดผลเพ่ือที่จะไดติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการจัดบริหารในการสอน เพ่ือที่จะไดติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียน11 

สทูปสและจอหนสัน (Stoops and Johnson) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุด เพราะงานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน หนาที่ของโรงเรียน คือ การใหความรูทาง
วิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ สวนงานอ่ืนๆ ในโรงเรียนเปนเพียงสวนประกอบที่เปนปจจัยสงเสริม
งานวิชาการใหมีคุณภาพและชวยใหงานวิชาการดําเนินไปดวยดีเทานั้น12 

กอรตัน (Gorton) กลาววา บทบาทหลักของผูบริหารโรงเรียน คือ เปนผูนําทางดานวิชาการ 
งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน  เปนชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว สวนงานดานอ่ืนๆ เปนองคประกอบท่ี
จะทําใหสถาบันดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น13 

เกษม  วัฒนชัย  ไดกลาวถึงคุณภาพการบริหารงานวิชาการในยุคโลกาภิวัตนนั้น  มี  4 ประการ 
ดังนี้  

1.  ตองเปนสถาบันวิชาการและสถาบันวิชาชีพ (Academic and Professional 

Institution)  
2.  เปนสถาบันวิจัย (Research Institution)  
3.  เปนสถาบันที่ใหบริการวิชาการแกสังคม (Service Institution)  
4.  ตองอนุรักษคานิยม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (Cultural Institution) ทั้งนี้จะตอง

ดําเนินการบริหารงานวิชาการโดยเนนจุดไหนขึ้นอยูกับปรัชญาของแตละสถาบัน14 

                                                 
11 Van  Miller, The  Public  Administration  American  School  Systems (New  

York.  The  Macmillan  Company, 1965), 175. 
12 Van  Miller, The  Public  Administration  American  School  Systems (New  

York.  The  Macmillan  Company, 1965), 175. 
13

 Richard  A. Gorton, School Administration and Supervision  Leadership 

Challenges and Opportunities, 2nd ed. (Dubuge : Wm. C. Brown, 1983), 71. 
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กรมสามัญศึกษา ไดเนนถึงความสําคัญของงานวิชาการไววา “งานวิชาการเปนงานหลักของ
การบริหารการศึกษาในโรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษา 
จะไดรับการพิจารณาเปนข้ันมูลฐานจากผลงานดานวิชาการเปนสําคัญ  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน  
จึงจําเปนตองถือเอางานนี้เปนหนาท่ีในการบริหารโรงเรียนของตน  และตองใหความสนใจใน  
ดานวิชาการเปนพิเศษ  ซึ่งสอดคลองกับ  สุดใจ เหลาสุนทร  กลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการ  
ไววา งานวิชาการเปนงานหลัก งานบริหารเปนงานบริการ เพ่ือใหงานหลักดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเปาหมายที่วางไวโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานทางการศึกษามีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยาง
สําคัญในเรื่องวิชาการ และความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการในดานตางๆ ของเยาวชนจึงนั บ 
ไดวาเปนเสมือนหัวใจของหนวยงานทางการศึกษา ความจําเปนของงานวิชาการจึงเพ่ิมมากขึ้นเปน
ทวีคูณ งานวิชาการจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก 

จึงสรุปไดวา งานวิชาการเปนสวนสําคัญที่สุดของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมาย
ของสถานศึกษา คือ จัดการศึกษาใหมีคุณภาพซ่ึงขึ้นอยูกับงานวิชาการเปนหลัก งานวิชาการเกี่ยวของ
กับเรื่องของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช  เรื่องของแบบเรียน  งานการเรียนการสอน  สื่อการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผล หองสมุด การนิเทศการศึกษา การวางแผนการศึกษา การประชุม
อบรมทางวิชาการตางๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 

 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
ในการบริหารงานทั่วไป กระบวนการบริหารประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ  
1. การวางแผนพัฒนา หรือ การวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนการวางแผนที่มีพ้ืนฐานมาจาก

สภาพที่เปนปญหา  หรือความตองการที่จะพัฒนางานและกําลังงบประมาณ  ในขั้นตอนนี้ประกอบดวย
งานตอไปนี้ 

1.1  การกําหนดวิสัยทัศน 
1.2  การกําหนดภารกิจหรือพันธกิจ 

1.3  การกําหนดจุดมุงหมาย 

1.4  การกําหนดกลยุทธ 
1.5  การกําหนดแผนงาน / โครงการ 
1.6 การนําแผนปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวในขั้นตอนแรกน้ีประกอบดวย 

                                                                                                                                            
14 เกษม  วัฒนาชัย, “บรรยายพิเศษ  การประกันคุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

ในยุคโลกาภิวัตน,”  (11  สิงหาคม  2540)  (ที่โรงแรมเซ็นทรัพลาดพราวพลาซา, ทบวงมหาวิทยาลัย, 
2540), 33. 
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1.7 การจัดองคกร หรือจัดบุคลากรเขารับผิดชอบงาน ไดแก การกําหนดหัวหนางาน / 
หัวหนาโครงการ ผูดําเนินงาน และ ภารกิจของผูรับผิดชอบ 

1.8 การสั่งการ หรือ มอบหมายงาน 

1.9 การควบคุมงาน 

1.10  การติดตามกํากับ 

1.11  การนิเทศงาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินงานสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม ประกอบดวยงานดังตอไปน้ี 

2.1 การประเมินระหวางการดําเนินงาน 

2.2 การประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน 

2.3 การรายงาน 

งานวิชาการก็มีกระบวนการบริหารเชนเดียวกัน  ขอบขายของงานวิชาการแตละงานมีภารกิจ
สําคัญและแนวคิดสําคัญ ที่จะตองคํานึงถึงในการบริหารงานวิชาการนั้นๆ ดังนี้ 

1. การบริหารท่ีดี การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ไมผูกขาดท่ีบุคคลใดหรือกลุม
ใดโดยเฉพาะ 

2. การดําเนินงานทุกงานตองการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรูสึกรับผิดชอบรวมกันใน
งานน้ัน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง ความสําเร็จหรือลมเหลวของงานเปนความรับผิดชอบของทุกคนท่ี
ไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน  ทุกคนมีความสําคัญตองาน เปาหมายอยูที่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มิใชอยูท่ีบุคคลปฏิบัติงาน 

3. ผูบริหารงานวิชาการแตละงาน และผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาตองตระหนักวาตนมี
บทบาทเปนผูนําท่ีจะตองสงเสริม สนับสนุน เชิญชวนใหผูรวมงานทุกคนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
ไมใชผูนําที่คอยส่ังการแตเพียงอยางเดียว การสรางความรูสึกที่ดี และการสรางความศรัทธาตองาน 
เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี 

การบริหารงานวิชาการแตละงานที่จะกลาวตอไปนี้ จึงใชขอความวา 
“การจัดใหมีการดําเนินงานตอไปนี้” ซึ่งหมายความวา การบริหารงานนั้นโดยบุคคล / กลุม

บุคคล ควรคํานึงถึงภารกิจที่เสนอแนะไว จึงจะทําใหการบริหารงานมีความสมบูรณไดอยางแทจริง15 

 

 

                                                 
15

 กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร: เมธีทีปส, 
2547), 6 – 8. 
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ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเปนงานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับสถานศึกษา  มีขอบขายครอบคลุม

หลายดาน  อันจะกอใหเกิดประโยชนสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียนทุกดาน  ซึ่งมีนักการศึกษา
หลายทานไดกําหนดขอบขายของงานวิชาการ ดังนี้ 

เฟเบอรและเชอรอน (Faber and Sherron) ไดแบงงานวิชาการออกเปน  6  ดาน16  คือ 

1. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
2. การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 
3. การจัดอุปกรณการสอน 

4. การนิเทศการสอน 

5. การสงเสริมครูประจําการในดานความรู 
แคมเบลล, บริด และไนแตรนด (Campbell, Bridges and Nystrand) กลาววา งานดาน

วิชาการนั้นเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับการวางแผนการดําเนินงาน การประเมินผล อันประกอบดวย17 

1. การกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะของสถานศึกษา 
2. การกําหนดโปรแกรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย 

3. การพัฒนาและนําหลักสูตรของชาติไปใช 
4. การเลือกใชและเตรียมอุปกรณและส่ือการเรียน 

5. การประเมินผลการสอน 

มิลเลอร (Miller) กลาววา งานบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย18 

1. การจัดโปรแกรมการสอน 

2. การปฏิบัติตามโปรแกรมการสอน 

3. การติดตามการเรียนการสอน 

4. การจัดบริการการสอน 

 

                                                 
16

 Charles  F. Faber  and  Gilbert F. Shearon, Elementary School Administration 

(New York : Holt Rhinehart  and  Winston, 1970), 122 – 128. 
17 Ronald F.Campbell, Edwin M. Bridge, and Raphaol O. Nystrand, Introduction to 

Education Administration (Boston : Allyn and Bacon, 1977), 212. 
18

 Miller Van, The Public Administration of American Systems (New York: 

The Macmillan Company, 1965), 175 – 180. 
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เซอรจิโอวานนีและคณะ (Sergiovanni and Other) ไดใหความเห็นวา ขอบขายการบริหารงาน
วิชาการ19 ไดแก 

1. การต้ังปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและตั้งวัตถุประสงคในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุปรัชญา
การศึกษาน้ัน 

2. จัดทําโครงการเพ่ือใหการบริหารบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 
3. จัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

4. สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 
5. จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนอยางพอเพียง 
โซลิแมน (Soliman) ไดจัดแบงภาระงานทางวิชาการเปน 3 ดาน20  ไดแก งานสอน (Teaching) 

งานวิจัย (Research) และงานบริการวิชาการแกสังคม (Community Services) 
คิมปรอฟและนันเนร ี(Kimbrough and Nunnery) กลาววางานบริหารงานวิชาการประกอบดวย21 

1. การกําหนดนโยบายและหลักการใหชัดเจน 

2. การกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา 
3. การจัดระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมาย 

4. การจัดองคการของการเรียนการสอน 

5. การประเมินผล 

6. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

งานวิชาการมีขอบขายที่ครอบคลุมงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต 
การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การจัดบริการ 
การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล และสื่อการสอนรวมไปถึง  
การพัฒนาผูสอนตลอดจนการดําเนินกิจการของโรงเรียนจะตองเปนไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธี
การของการเรียนการสอน จําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมทุกระยะดวยการจัดเนื้อหาใหทันสมัย บางครั้งก็มีการเพ่ิมวิชาใหมๆ เขาไปดวย ผลท่ีเกิดขึ้นกับ

                                                 
19

 Thomas J. Sergiovanni and et al., Educational Governance and Administration 

(New Jersey : Prentice – Hall, 1980), 267 – 268. 
20 Soliman Hani, “Academic  Workload and Quality,” Assessment and Evaluation 

in Higher Education, 22 , 2 (1997) : 135. 
21 Ralph  B. Kimbrough and Michael Nunnery, Education Administration 3rd 

ed. (New York: Macmillan Publishing  Company. 1998), 51 -58. 
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นักเรียนอยางแทจริงนั้นเกิดจากการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จําเปนตองอบรมครู
ตามไปดวย เพราะการใชหลักสูตรในโรงเรียนจะมีสวนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้น
เรียน วิธีสอน การใชอุปกรณการสอน การประเมินผลดวย22 

กรมวิชาการไดกําหนดเกณฑมาตรฐานขอบขายงานวิชาการในโรงเรียนไวดังนี้23 

1. การวางแผนงานวิชาการ ไดแก การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการและการทําแผนงานวิชาการ 

2. การบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดกลุมการเรียน 
การจัดตารางสอน  การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน  การจัดครูสอนแทน  การนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ  

3. การจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดทํา การใช การปรับปรุงแผนการสอน รายวิชา 
การจัด จัดทํา ใช บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

4. การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
การจัดสอนซอมเสริม  การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียนตาม
หลักสูตร การพัฒนาครูทางดานวิชาการ จํานวนครูที่ผานการฝกอบรมและอบรมทางดานวิชาการ  
ในรอบ 2  ป  การสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนและการสงเสริม  วิเคราะห  วิจัย  เพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน 

5. การวัดผลประเมินการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ไดแก การดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน การสรางและปรับปรุงเครื่องมือ การวัดผลการเรียน การจัดใหมีเอกสารและ
แบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน  

6. การประเมินผลงานวิชาการ ไดแก การประเมินผลการจัดการงานวิชาการและประเมินผลใน
ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

กมล  ภูประเสริฐ  ไดกลาวถึง  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ  ดังนี้24 

1. การบริหารหลักสูตร ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

                                                 
 22 อุทัย  บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน, (กรุงเทพฯ : เอส 
ดี เพรส. 2540), 83. 

23
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, บันทึกสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2549 (กรุงเทพฯ: พญาไทพลาซา. 2549) 
24 กมล  ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพ: ทิปนพับบลิชั่น, 

2544), 9. 
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1.1 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ที่ไดกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน
การเรียนรูและสาระการเรียนรูโดยการจัดเปนกลุมๆ ไว  เชน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางนี้มีประโยชนตอสถานศึกษาตรงที่ชวยให
บุคลากรของสถานศึกษาไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางโดยละเอียด เพ่ือการจัดทํามาตรฐานการเรียนรู
และสาระการเรียนรูรายป และรายภาคเรียนตอไป นอกจากนี้จะชวยทําใหเกิดแนวความคิดวา
สถานศึกษาจะมีแนวในการจัดทํามาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชนและ
ทองถิ่นของตนในสวนใดบาง  

1.2 การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ทรัพยากร  สภาพการดํารงชีวิตและปญหาตางๆ  ที่เกี่ยวของกับชุมชนและ ทองถิ่นโดยตรง แตเนื่องจาก
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไวครอบคลุมเปนคอนขางมาก ถาสถานศึกษาเห็น
วามาตรฐานการเรียนรูมีอยูแลว  

1.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนการนําผลงานในขอ 1.1 และ ขอ 1.2 มา
จัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูเปนรายป  
กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  จะตองกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนรายภาค และ
กําหนดหนวยกิตใหเหมาะสม 

1.4 การจัดทําหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาป
ที่  3  ตองนําเอกสารตามสาระการเรียนรู ขอ 1.3 ที่เกี่ยวเนื่องกันมาบูรณาการเปนหนวยการเรียนรู
ยอย เพ่ือสะดวกแกการจัดการเรียนการสอนท่ีสัมพันธกัน  แตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวย
มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและเวลาเรียน ยิ่งเมื่อรวมทุกหนวยเขาดวยกันจะสมบูรณตาม
หลักสูตรที่กําหนดไวเปนรายภาคหรือรายป  แตชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6  ตองทําเปนรายวิชา 
นอกจากนั้นยังตองดําเนินงานอื่นๆ ตามท่ีกําหนดดวย 

การบริหารการเรียนการสอน ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

2.1 การรวบรวม วิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวย
การเรียนรูที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริง การใหผูเรียนไดสรางความรู ความเขาใจ จากการสอบถาม จากการอาน จากการคนควา 
จากแหลงความรูตางๆ เพ่ือนํามาสรุปเปนความรูและความเขาใจของตน  การใหผูเรียนไดปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติการทดลองเพ่ือใหเรียนรูเกี่ยวกับทักษะกระบวนการและสรุปผลงานของตน การใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีเหตุมีผล ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงการเสริมสรางคุณลักษณะท่ี
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พึงประสงคทางดานคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ควบคูกันไปดวย สิ่งตาง ๆ ที่กลาวนี้ ลวนแตเปน
ความตองการในการปฏิรูปการศึกษาท้ังสิ้น 

2.2 การกําหนด การเตรียมการ และการจัดหาสื่อการเรียน การสอน อุปกรณเครื่องใช
ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนปฏิบัติสิ่งตางๆ สื่อและอุปกรณก็จะเนนสิ่งที่
นักเรียนใชปฏิบัติ เชน หนังสือคนควาท่ีจัดมาใหในการสอนแตละหนวยการเรียนรู การเตรียม
หองปฏิบัติการตางๆ การเตรียมข้ันตอนการปฏิบัติที่จะชวยพัฒนาความคิด การเตรียมคําถามท่ีจะใช
กระตุนความคิด เปนตน 

 เนื่องจากโรงเรียนทั้งหลายมีสื่อการเรียนการสอนอยูมาก จากการจัดหา รวบรวม
และสะสมมาตลอด จึงควรมีการสํารวจสิ่งที่มีอยูแลวกอนที่จะเตรียมการจัดหาสิ่งที่ยังขาดแคลนตาม
กําลังของสถานศึกษาตอไป ทั้งนี้ควรจะเนนสื่อท่ีมีในทองถิ่นกอน  

2.3 การกําหนดวิธีประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายวิชา ตาม
แนวคิดในปจจุบันตองการใหมีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ซึ่งเปนการประเมินที่สอดคลองกับ
จุดเนนของกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนคนควา ทดลอง ปฏิบัติในสิ่งตางๆ ก็ควรประเมินจากการ
ปฏิบัติและผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจแตกตางกันไปสําหรับผูเรียนแตละคน ไมสามารถประเมินโดยการใช
แบบทดสอบในทุกๆ  เรื่องเหมือนแตกอน ประกอบแตละหนวยการเรียนรู / รายวิชามีการกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูไวแลว  การประเมินจึงตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูนั้นๆ ดวย 

2.4 การจัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูของผูสอนแตละคน  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่  3  ตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดเปนหนวยการเรียนรูซึ่งมีลักษณะ
ของการบูรณาการอยูแลว ฉะนั้นผูสอนแตละคนสามารถนําเอาผลงานจากขอ 2.1 – 2.3 มาใชใน 
การจัดทําแผนการสอนเชิงบูรณาการไดโดยตรง สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จัดทําแผนการสอน
เปนรายวิชา 

2.5 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน 
การสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู โดยการเยี่ยมชั้นเรียนหรือการประชุมปรึกษาหารือกันเปนระยะ 

2.6 การรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนโดยนิเทศภายในการ
พัฒนาบุคลากร การสงเสริมดานส่ือการเรียนการสอน และการแสวงหาความชวยเหลือจากแหลง
ภายนอกสถานศึกษา 

3. การบริหารหารประเมินผลไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

3.1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู / รายวิชา และกิจกรรมการเรียน การสอน รวมทั้ง
การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือการพิจารณาการเตรียมการข้ันตอไป ทั้งนี้ตองคํานึงถึงตัวบงชี้ที่
กําหนดในมาตรฐานการเรียนรูดวย 
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3.2 การกําหนดวิธีการ และเครื่องมือท่ีจะใชในการวัดและประเมินลการเรียนรู และ
การเตรียมการในการสรางความเคร่ืองมือ และกําหนดวิธีการที่เปนระบบของขั้นนี้ควรกําหนด
ชวงเวลาในการประเมินผลการเรียนรูระหวางดําเนินการสอน การประเมินปลายภาคเรียนและปลายป
ดวย เพ่ือความสะดวกในการสังเกตและการปฏิบัติงานของผูเรียนและรวบรวมผลงานของผูเรียนเปน
ระยะๆ เพ่ือแสดงถึงความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนแตละคน 

3.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือ
ที่ไดกําหนดไว รวมทั้งการดูแลใหมีการบันทึกการเรียนการสอน การบันทึก การสังเกต และการ
รวบรวมผลงานของนักเรียนตามชวงเวลาที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

3.4 การจัดทําหลักฐานการศึกษาตามท่ีกระทรวง/กรม/หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว 
3.5 การนําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนอยาง

สม่ําเสมอ  ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการประเมินที่ตองใชผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา  ไมใช  
การตัดสิน ได-ตก ของผูเรียนแตอยางใด 

3.6 การกําหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู ทั้งการรายงานผูปกครอง
ระหวางป และการรายงานผลของสถานศึกษาชวงปลายปตอสาธารณะและหนวยงานตนสังกัด 

4. การบริการการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
4.1 การทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุกคนรวมกัน

รับผิดชอบในการนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษารวมกัน ทุกคนจึงตอง รวมกันคิด รวมกันทํา 
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถพ่ึงตนเองได ในทางวิชาการ แตละคนเปนผูนิเทศและเปนผูที่ไดรับการ
นิเทศตามความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน 

4.2 การกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน วิธีการที่จะนําไปใชควรเปน
วิธีการท่ีมีลักษณะเปนกัลยาณมิตรตอกัน เชน การแลกเปล่ียนประสบการณและความคิด การแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจจากการอาน การคนควา การไดไปประชุมอบรม / สัมมนา / ปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ การสาธิตรูปแบบการสอนเพ่ือชวยคนหาขอบกพรอง และปรับปรุงใหเปนรูปแบบของสถานศึกษา
รวมกัน การประชุมระดมสมองท่ีไมตองมีการวิพากษวิจารณโดยตรง เปนตน  

4.3 การควบคุม ดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ  
4.4 การรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยถือเปนปญหาของสถานศึกษาโดยสวนรวม 

5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  ไดแก  การจัดใหมีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
5.1 การวิเคราะหปญหารวมกัน เกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา 

โดยรวบรวมอุปสรรค  ขอขัดของจากการบริหารในทุกๆ  เรื่องมาพิจารณาเพ่ือหาขอสรุปวา ความรู
ความสามารถของบุคลากรดานใดที่สถานศึกษาสามารถแกปญหาไดเอง ดานใดที่คิดวาตองพ่ึงพาจาก
บุคคลภายนอก 
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5.2 การกําหนดชวงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเปนระยะๆ ซึ่งควรกระทําอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาเ พ่ือใหทีความรูความสามารถที่ 
จะพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันได รวมท้ังการจัดสงบุคลากรไปรับการอบรม ประชุม สัมมนา/
ปฏิบัติการ ที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด 

5.3 การควบคุมดูแลใหการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรเปนไปตามที่กําหนดไว 
6. การบริหารการวิจัยและพัฒนา ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

6.1 การทําความเขาใจและสงเสริมใหมีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน  ผูสอนแตละคนควรทําการวิจัยในชั้นเรียนของตน  โดยเริ่มจากประเด็นปญหาการเรียนการสอน 
ซึ่งผูสอนเห็นวาควรมีการทดลองรูปแบบการสอนที่คิดวาจะไดผลดีกวาเดิม  หรือทดลองส่ือการเรียนการ
สอนที่ผูสอนดัดแปลง  ปรับปรุง  หรือคิดคนใหมเพ่ือตรวจสอบวาสิ่งที่ตนคิดขึ้นมานั้นสามารถใช
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนจนทําใหคุณภาพการศึกษาบรรลุมาตรฐานการเรียนรูไดจริงหรือไม อัน
เปนการฝกการทํางานเปนระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย ซึ่งไมจําเปนที่จะตองเปนการวิจัยเต็ม
รูปแบบดังที่นักวิจัย หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกกระทํากัน 

6.2 การรวมกันกําหนดประเด็นปญหาที่เปนขอขัดของรวมกัน ในสถานศึกษา หรือเปน
ประเด็นที่ควรพัฒนารวมกันในสถานศึกษาเพ่ือการวิจัยในภาพรวมของสถานศึกษา 

6.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมการดําเนินการวิจัยที่ไดกําหนดไว 
7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ  ความจริงแลวงานทางวิชาการทุกงาน สามารถ

จัดทําโครงการวิชาการไดทั้งสิ้น  เชน  โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการบริหารการเรียนการ
สอน  โครงการประเมินผลการเรียน ฯลฯ  ในหัวขอนี้จึงหมายความเฉพาะโครงการที่นอกเหนือจากงานที่
กลาวแลวในขอ 1 – 6 และขอ 8 – 9 เชน โครงการท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมสงเริมทางวิชาการของผูเรียน 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนท่ีเปนกิจกรรมรวมของโรงเรียน โครงการแขงขันความสามารถทางความคิด
ของผูเรียน ฯลฯ เปนตน การบริหารโครงการวิชาการ ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

7.1 การกําหนดหัวขอเรื่องทางวิชาการท่ีเปนการสนับสนุนงานหลักที่กลาวในหัวขอ
อ่ืนๆ และท่ีคาดวาจะเปนเรื่องท่ีสงผลใหงานหลักนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

7.2 การกําหนดวิธีดําเนินการและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการใหเหมาะสมกับการพัฒนา
ผูเรียน 

7.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในขอ 7.1 และขอ 7.2 

8. การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ  ไดแก  การจัดใหมีการดําเนินงาน 
ดังตอไปน้ี 

8.1 การกําหนดขอมูลและสารสนเทศทาวิชาการของงานบริหารทั้งหมดที่จะตองตัด
เก็บรวมกันตลอดภาคเรียนและปการศึกษาเพ่ือมิใหเกิดการละเลยหรือละทิ้งขอมูลสารสนเทศที่มี
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ความสําคัญตอการพิจารณาและตัดสินใจในการดําเนินงานทางวิชาการ  ระบบขอมูลและระบบ
สารสนเทศจะเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ ตั้งแตขอ 1 – 7 และ ขอ 9  

8.2 การกําหนดเวลาในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศตามชวงของการดําเนินงาน 
แตละงานใหเหมาะสม  

8.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับสิ่งที่กําหนด
และชวงเวลาตามขอ 8.1 และขอ 8.2  

8.4 การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการดําเนินงานในขอ อ่ืนๆ  ใช
ประกอบการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาในขอ 9 และใชในการวางแผนเชิงกลยุทธ
ของสถานศึกษาตอไป 

9. การบริหาร  การประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา  ไดแก  การจัดใหมีการดําเนินงาน 
ดังตอไปน้ี 

9.1 การกําหนดหัวขอประเมินผลงานจากงานท่ีกลาวมาแลวในขอ 1 – 8 ขางตน โดย
คํานึงถึงการประเมินกอนการดําเนินงาน (ควรทํา) การประเมินระหวางดําเนินงาน (ตองทํา) และการ
ประเมินผลหลังการดําเนินงาน (ตองทํา)  

9.2 การกําหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน  รวมท้ังการจัดเตรียมในเรื่อง
ดังกลาว และการกําหนดชวงเวลา เพ่ือใหสามารถประเมินระหวางการดําเนินงาน 

9.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการประเมินตามที่กําหนดในขอ 9.1 

และ ขอ 9.2  

9.4 การสรุปผลและเขียนรายงานประจําป เพ่ือรายงานตอสาธารณะและตอหนวยงาน
ตนสังกัด รายงานสวนนี้จะนําไปรวมกับการประเมินผลงานดานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเปนรายงาน
ฉบับสมบูรณ 

จากขอบขายของการบริหารงานวิชาการท้ังหมดที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาภารกิจ 
ของสถานศึกษานั้นมีมากมาย  จนบางครั้งอาจทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความทอถอยท่ีตอง
รับผิดชอบงานมาก จนไมมั่นใจในความรูความสามารถและเวลาท่ีตนมีอยู จึงมีขอเสนอแนะวา  
ถาไมอาจทําไดหมดทุกเรื่อง และแตละเร่ืองอาจไมอาจทําไดอยางสมบูรณ ก็ควรเริ่มตนงานที่จําเปน
กอน แตละงานอาจทําไมไดดีที่สุด ซึ่งเปนเร่ืองปกติธรรมดาของการเริ่มงานใหมกับหลักสูตรใหม 
ระบบใหม ความคิดใหม จึงทําเทาที่ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาจะทําได เพียงแตให
ความมุงมั่นที่จะทํา บุคลากรในสถานศึกษาจะพัฒนาตนเองจากการมีประสบการณ และมีการพัฒนา
บุคลากรในชวงเวลาตอไปก็จะสามารถทําหนาที่อยางสมบูรณได 
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 การบริหารเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ความหมายนวัตกรรม 

นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือ
เปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํา นวัตกรรมมา
ใชจะชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวย ประหยัดเวลา
และแรงงานไดดวย “นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพทมาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลวา 
ทําสิ่งใหมข้ึนมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรคือ การนําแนวความคิดใหมหรือการใช
ประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม เพ่ือทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การ
ทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให
กลายมาเปนโอกาส (Opportunity) และถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นไดจากแนวคิด
ของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เชน ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic 

Development โดยจะเนนไปที่การสรางสรรค การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อันจะนําไปสูการไดมาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพ่ือประโยชนใน
เชิงพาณิชยเปนหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรูและนําไปปฎิบัติใหเกิดผลไดจริง
อีกดวย (พันธุอาจ ชัยรัตน , Xaap.com) คําวา “นวัตกรรม” เปนคําที่คอนขางจะใหมในวงการศึกษา
ของไทย คํานี้ เปนศัพทบัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

มาจากภาษาอังกฤษวา Innovation มาจากคํากริยาวา innovate แปลวา ทําใหม เปลี่ยนแปลงให
เกิดสิ่งใหม ในภาษาไทยเดิมใชคําวา “นวกรรม” ตอมาพบวาคํานี้มีความหมายคลาดเคล่ือน จึงเปลี่ยน
มาใชคําวา นวัตกรรม (อานวา นะ วัด ตะ กํา) หมายถึงการนําสิ่งใหมๆ เขามาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม
จากวิธีการที่ทําอยูเดิม เพ่ือใหใชไดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไมวาวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการ
นําเอาความเปล่ียนแปลงใหมๆ เขามาใชเพ่ือปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิมก็เรียกไดวาเปนนวัตกรรม 
ของวงการนั้น ๆ เชนในวงการศึกษานําเอามาใช ก็เรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational 

Innovation) สําหรับผูที่กระทํา หรือนําความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ มาใชนี้ เรียกวาเปน  “นวัตกร” 

(Innovator) (boonpan edt01.htm) ทอมัส  ฮิวช  (Thomas Hughes) ได ให ความหมายของ 
“นวัตกรรม” วา เปนการนําวิธีการใหม ๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนา
มาเปนขั้น ๆ แลว เริ่มตั้งแตการคิดคน (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเปนไปใน
รูปของ โครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกตางไป
จากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (boonpan edt01.htm) มอรตัน (Morton,J.A.) ใหความหมาย 
“นวัตกรรม” วาเปนการทําใหใหมขึ้นอีกครั้ง(Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเกาและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหนวยงาน หรือองคการนั้น ๆ นวัตกรรม ไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่ง
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เกาใหหมดไป แตเปนการ ปรับปรุงเสริมแตงและพัฒนา (boonpan edt01.htm) ไชยยศ เรือง
สุวรรณ (2521 : 14) ไดใหความหมาย “นวัตกรรม” ไววาหมายถึง วิธีการปฎิบัติใหมๆ ที่แปลกไปจาก
เดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบวิธีการใหมๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเกาใหเหมาะสมและ
สิ่งทั้งหลายเหลานี้ไดรับการทดลอง พัฒนาจนเปนที่เชื่อถือไดแลววาไดผลดีในทางปฎิบัติ ทําใหระบบ
กาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน จรูญ วงศสายัณห (2520 : 37) ไดกลาวถึง
ความหมายของ “นวัตกรรม” ไววา “แมในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ตางกันเปน 2 ระดับ 
โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใด ๆ จะเปนผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใดก็ตามที่
เปนไปเพ่ือจะนําสิ่งใหม ๆ เขามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทําอยูเดิมแลว กับอีกระดับหน่ึงซึ่งวงการ
วิทยาศาสตรแหงพฤติกรรม ไดพยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะ กรรมวิธี และผลกระทบท่ีมีอยูตอกลุม
คนที่เกี่ยวของ คําวา นวัตกรรม มักจะหมายถึง สิ่งท่ีไดนําความเปล่ียนแปลงใหมเขามาใชไดผลสําเร็จ
และแผกวางออกไป จนกลายเปนการปฏิบัติอยางธรรมดาสามัญ (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2543)

นวัตกรรม แบงออกเปน 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสมกับ
กาลสมัย  

ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทําอยูในลักษณะ
ของโครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) 

ระยะที่ 3 การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป  ซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมขั้นสมบูรณ i 
ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา  

"นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)" หมายถึง นวัตกรรมที่ จะชวยให
การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการ
เรียนไดอีกดวย ในปจจุบันมีการใชนวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยาง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใชกัน
อยางแพรหลายแลว และประเภทที่กําลังเผยแพร เชน การเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
(Computer Aids Instruction) การใชแผนวิดีทัศนเชิงโตตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ      
( Hypermedia ) และอินเทอรเน็ต [Internet> เหลานี้ เปนตน (วารสารออนไลน บรรณปญญา.
htm) “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะ
อยูในรูปของความคิดหรือการกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษา เพ่ือมุงหวัง
ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และชวยใหประหยัดเวลาในการเรียน เชน การ
สอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) และอินเตอรเน็ต เหลานี้เปนตน  
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ความหมายของเทคโนโลยี  

ความเจริญในดานตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน  เปนผลมาจากการศึกษาคนควา
ทดลองประดิษฐคิดคนส่ิงตางๆ โดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร เมื่อศึกษาคนพบและทดลองใช
ไดผลแลว ก็นําออกเผยแพรใชในกิจการดานตางๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในกิจการตางๆ เหลานั้น และวิชาการที่วาดวยการนําความรูทางวิทยาศาสตร มาใชใน
กิจการดานตางๆ จึงเรียกกันวา "วิทยาศาสตรประยุกต" หรือนิยมเรียกกันท่ัวไปวา "เทคโนโลยี" 
(boonpan edt01.htm) เทคโนโลยี หมายถึงการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับสถานการณในการ
แกปญหา ผูที่นําเอาเทคโนโลยีมาใช เรียกวานักเทคโนโลยี (Technologist) (boonpan edt01.htm) 

เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท เทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา) 
หมายถึง ศาสตรที่วาดวยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธีการ  มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองคประกอบ  3 ประการ คือ 
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (boonpan edt01.htm) สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติไดใหคํา
จํากัดความของ เทคโนโลยีทางการศึกษา วาเปนการพัฒนาและประยุกตระบบเทคนิคและอุปกรณ ให
สามารถนํามาใชในสถานการณไดอยางเหมาะสม เพ่ือสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของคนใหดียิ่งข้ึน 
(boonpan edt01.htm) ดร.เปรื่อง กุมุท ไดกลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาวา เปนการ
ขยายขอบขายของการใชสื่อการสอน ใหกวางขวางขึ้นทั้งในดานบุคคล วัสดุเครื่องมือ สถานที่ และ
กิจกรรมตางๆในกระบวนการเรียนการสอน  (boonpan edt01.htm) Edgar Dale กลาววา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ไมใชเครื่องมือ แตเปนแผนการหรือวิธีการทํางานอยางเปนระบบ ให
บรรลุผลตามแผนการ (boonpan edt01.htm) นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการศึกษา เปนการขยาย
แนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากโสตทัศนศึกษาหมายถึง การศึกษา
เกี่ยวกับการใชตาดูหูฟง ดังนั้นอุปกรณในสมัยกอนมักเนนการใชประสาทสัมผัส ดานการฟงและการดู
เปนหลัก จึงใชคําวาโสตทัศนอุปกรณ เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความหมายท่ีกวางกวา ซึ่งอาจจะ
พิจารณาจาก ความคิดรวบยอดของเทคโนโลยีไดเปน 2 ประการ คือ 

1. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรกายภาพ ตามความคิดรวบยอดน้ี  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาหมายถึง การประยุกตวิทยาศาสตรกายภาพ ในรูปของสิ่งประดิษฐ  เชน เครื่องฉายภาพยนตร 
โทรทัศน ฯลฯ มาใชสําหรับการเรียนรูของนักเรียนเปนสวนใหญ การใชเครื่องมือเหลานี้  มักคํานึงถึง
เฉพาะการควบคุมใหเคร่ืองทํางาน มักไมคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู  โดยเฉพาะเร่ืองความแตกตาง
ระหวางบุคคล และการเลือกสื่อใหตรงกับเนื้อหาวิชา 

ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามความคิดรวบยอดนี้ ทําใหบทบาทของ
เทคโนโลยีทางการศึกษาแคบลงไป คือมีเพียงวัสดุ และอุปกรณเทานั้น ไมรวมวิธีการ หรือปฏิกิริยา
สัมพันธอื่น ๆ เขาไปดวย ซึ่งตามความหมายน้ีก็คือ "โสตทัศนศึกษา" นั่นเอง 
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2. ความคิดรวบยอดทางพฤติกรรมศาสตร เปนการนําวิธีการทางจิตวิทยา มนุษยวิทยา 
กระบวนการกลุม ภาษา การสื่อความหมาย การบริหาร เครื่องยนตกลไก การรับรูมาใชควบคูกับผลิต
กรรมทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม เพ่ือใหผูเรียน เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นมิใชเพียงการใชเคร่ืองมืออุปกรณเทานั้น แตรวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรเขาไปดวย ม  ิใชวัสดุ 
หรืออุปกรณ แตเพียงอยางเดียว (boonpan edt01.htm)iเปาหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 1. การ
ขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู กลาวคือ แหลงทรัพยากรการเรียนรู มิไดหมายถึงแตเพียง
ตํารา ครู และอุปกรณการสอน ที่โรงเรียนมีอยูเทานั้น แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ตองการ
ใหผูเรียนมีโอกาสเรียนจากแหลงความรูที่กวางขวางออกไปอีก แหลงทรัพยากรการเรียนรูครอบคลุม
ถึงเรื่องตางๆ เชน  

1.1 คน คนเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญซึ่งไดแก ครู และวิทยากร อ่ืน ซึ่งอยูนอก
โรงเรียน เชน เกษตรกร ตํารวจ บุรุษไปรษณีย เปนตน 

1.2 วัสดุและเครื่องมือ ไดแก โสตทัศนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน  
เครื่องวิดีโอเทป ของจริงของจําลองสิ่งพิมพ รวมไปถึงการใชสื่อมวลชนตางๆ  

1.3 เทคนิค-วิธีการ แตเดิมนั้นการเรียนการสอนสวนมาก ใชวิธีใหครูเปนคนบอกเนื้อหา แก
ผูเรียนปจจุบันนั้น เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองไดมากที่สุด ครูเปนเพียง ผูวางแผน
แนะแนวทางเทานั้น 

1.4 สถานที่ อันไดแก โรงเรียน หองปฏิบัติการทดลอง โรงฝกงาน ไรนา ฟารม ที่ทําการ
รัฐบาล ภูเขา แมน้ํา ทะเล หรือสถานที่ใด ๆ ที่ชวยเพิ่มประสบการณท่ีดีแกผูเรียนได 

2. การเนนการเรียนรูแบบเอกัตบุคคล ถึงแมนักเรียนจะลนชั้น และกระจัดกระจาย  ยากแก
การจัดการศึกษาตามความแตกตางระหวางบุคคลได นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดพยายามคิด หา
วิธีนําเอาระบบการเรียนแบบตัวตอตัวมาใช  แตแทนที่จะใชครูสอนนักเรียนทีละคน เขาก็คิด 
‘แบบเรียนโปรแกรม’ ซึ่งทําหนาที่สอน ซึ่งเหมือนกับครูมาสอน นักเรียนจะเรียนดวยตนเอง จาก
แบบเรียนดวยตนเองในรูปแบบเรียนเปนเลม หรือเครื่องสอนหรือสื่อประสมหลายๆ อยาง จะเรียนชา
หรือเร็วก็ทําไดตามความสามารถของผูเรียนแตละคน 

3. การใชวิธีวิเคราะหระบบในการศึกษา การใชวิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแกปญหา  เปน
วิธีการที่เปนวิทยาศาสตร ที่เชื่อถือไดวาจะสามารถแกปญหา  หรือชวยใหงานบรรลุเปาหมายได 
เนื่องจากกระบวนการของวิธีระบบ เปนการวิเคราะหองคประกอบของงานหรือของระบบ อยางมี
เหตุผล หาทางใหสวนตาง ๆ ของระบบทํางาน ประสานสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาเคร่ืองมือ-วัสดุอุปกรณทางการศึกษา วัสดุและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา 
หรือการเรียนการสอนปจจุบันจะตองมีการพัฒนา ใหมีศักยภาพ หรือขีดความสามารถในการทํางาน
ใหสูงยิ่งขึ้นไปอีก แนวคิดพ้ืนฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยางมาก  ตอ
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วิธีการศึกษา ไดแกแนวความคิดพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันมีผลทําใหเกิดนวัตกรรม
การศึกษาท่ีสําคัญๆ 

 

การบริหารงานบุคคล 

  การปฏิรูปการศึกษา มีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง และมี
ประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจ และใหทุกฝายการมีสวนนวม ซึ่งสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏใน
บัญญัติมาตรา 39 ที่วา   “มาตรา  39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัด
การศึกษาทั้ งดานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป  ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง” 

  การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ ในการบริหาร
จัดการ  เป น ไปตามห ลักของการบริหารจัดการโดยใช โรงเรียน เป นฐาน  (School Based 

Management : SBM) ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง  
   จากแนวคิดดังกลาวเพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ และมีความเขมแข็ง รัฐจึง
ให สถานศึกษาเปนนิติบุ คคล  โดยไดบัญญั ติ ไว ในพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ดังนี้ 
     “มาตรา  35  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เปน
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหความเปนนิติบุคคล
สิ้นสุดลง” 

    เพ่ือการดําเนินงานของสถานศึกษาสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลขึ้นโดยกําหนดขอบขายและภารกิจ
การบริหารและการจัดการสถานศึกษาดานการบริหารงานบุคคล ดังนี้25 
 

                                                 
25

 การปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล accesses 10 November   

2007.Available from http://202.143.129.38/07620107/nitibukkon.htm 
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ความหมาย 

          การบริหารงานบุคคล หมายถึง  การใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา  คัดเลือกและ
บรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสม  ใหปฏิบัติงาน  มีการธํารงรักษา เพ่ิมพูน  ทักษะความรู
ความสามารถ และทํางานดวยความสุขกายสบายใจ 

แนวคิด 

         การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลให
เกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
เปนสําคัญ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่     

รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
3.เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ 

วินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

4. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 

         2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
            2.1 ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีที่ไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
             แนวทางการปฏิบัติ26 

                                                 
26 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพ: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว ,2546), 51-63. 
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             1. การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษใน
ตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

             2. การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง 
                 1.ใหสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ขออนุมัติตอ ก.ค.ศ. 
 2. เมื่อ ก.ค.ศ.อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงวิทย
ฐานะและใหไดรับเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

            2.2 การจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 

            แนวทางการปฏิบัติ 
 1. กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

    2. กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวอ่ืนนอกเหนือจาก  1)    สถานศึกษา
สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของ
สถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 

             2.3 การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            1. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 

               แนวทางการปฏิบัติ 
               1. เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดําเนินการนําเสนอ อ.ก.ค.
ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยายและผูรับยายแลวแตกรณี 
                2.บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจากสถานศึกษาอ่ืน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
               3.รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติตอไป  

              2.การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

               แนวทางปฏิบัติ (ม.58) 
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              1.เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

             2. บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําหนด 

             2.4 การบรรจุกลับเขารับราชการ 
             การบรรจุกลับเขารับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  กรณีออกจากราชการ(มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) 
ออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการทหาร(มาตรา 66) และ
ลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืนที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(มาตรา 67) 

              แนวทางการปฏิบัติ 
              กรณีออกจากราชการ(มาตรา 64) เสนอคําขอของผูขอกลับเขารับราชการไปยังสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาสําหรับตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
            กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการ
ภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไมเกิน 4 ป ใหผูมีอํานาจตามาตรา 53 สิ่งบรรจุและแตงตั้ง 
            กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการทหาร
(มาตรา 66) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด 180 วัน นับวันพนจากราชการทหาร ให
ผูมีอํานาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
            กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืนที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (มาตรา 67) สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามาตรา 53 ที่ตองการจะรับเขารับราชการเสนอ
เรื่องไปให ก.ค.ศ.หรือผูที่ ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมีอํานาจจามาตรา 
53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง30 

                 2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 
             แนวทางการปฏิบัติ27 

                                                 
27 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพ: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2546), 51-63 
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             กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา    หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
รองผู อํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถามีรองผู อํานวยการสถานศึกษาหลายคนให
ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 
ถาไมมีผูดํารง ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหสถานศึกษาเสนอขอราชการที่เหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้ง
ขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน(มาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
              กรณีตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 สั่งให
ขาราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง(มาตรา 68 แหงกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

             3.การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
             3.1 การพัฒนาขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
             1.การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ 
              แนวทางการปฏิบัติ   
              1. ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูที่ไดรับการสรรหา และบรรจุแตงตั้ง
เปนขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
              2. แจงภาระงานตามาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ
การประเมินผลงาน  ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กอนมีการ
มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงาน 

              3.ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเนื่อง 
              2. การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ (ม.79) 
              แนวทางการปฏิบัติ 
              1. ศึกษา วิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา28 

              2. กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
              3. ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 

                                                 
28 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพ: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2546), 51-63 
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               4. ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
               5. รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              3. การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง (ม.80) 
              แนวทางการปฏิบัติ  
              1. ศึกษา วิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงาน ตามตําแหนงที่ไดรับ
การปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
              2. ดําเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

             3. ติดตาม ประเมินการพัฒนา 

             4. การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 
              แนวทางการปฏิบัติ 
              1. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

              2. รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             3.2 การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
             1. การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

              แนวทางการปฏิบัติ 
              1. ผู อํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
              2. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตาม กฎ ก.ค.ศ วาดวยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

                     3. ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 

             กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก
ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

         4. รายงานการสั่งเลื่อนข้ันและไมเลื่อนขั้นเงินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป 
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         2. การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
             แนวทางการปฏิบัติ 

         1. แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
         2. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ 

         3. รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตอไป  

          3.การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 

          แนวทางปฏิบัติ 
             1. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน            
 2. ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

             3. สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับผูที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 

             4. รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 
          แนวทางปฏิบัติ 
          กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

 การบริหารขวัญและกําลังใจ 
 การสรางและบํารุงขวัญบุคลากร  
 ไดแกการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหตรงความตองการ
ของบุคลากร จัดประชุมคณะครูในโรงเรียน เพ่ือปรึกษาหารือถึงความตองการดานสวัสดิการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ จัดสวัสดิการภายในโรงเรียนตามความตองการความจําเปนของบุคลากร
สวนใหญ เชน สหกรณรานคา การใหบริการในการใชสิทธิตามสวัสดิการของรัฐ อาหารกลางวันราคา
ถูก กองทุนเงินยืมหมุนเวียนจัดทัศนศึกษา พบปะสังสรรค การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
บานพักครู จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการปฏิบัติงาน เชน น้ําดื่ม น้ําใช วัสดุ ครุภัณฑ ที่ใช
ในการปฏิบัติงาน หองทํางาน มุมพักผอน อุปกรณการสอนท่ีทันสมัย ขอมูลสารสนเทศเอกสาร 
วารสารทางวิชาการ สงเสริมใหบุคลากรทุกคน มีสวนรวมรับผิดชอบการจัดสวัสดิการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดใหมีการเพ่ิมพูนความรูทักษะและเจตคติ ที่ดีตอการทํางานใหแก
บุคลากรตามความตองการ ความจําเปน ทั้งระยะส้ัน และระยะยาว จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือรวมกันวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามความตองการจําเปนท้ังของ
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หนวยงานและบุคลากร จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะการปฏิบัติงาน
และเจตคติใหกับบุคลากรทุกคน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
 1. การฝกอบรม เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้น  
 2. การสงบุคลากรไปอบรมหรือดูงานดานการศึกษา  
 3. การใชกระบวนการปฏิบัติงาน เชน การประชุมการศึกษาจากคูมือการทํางาน การ
มอบหมายงาน การใหเปนวิทยากร การหมุนเวียนงาน ฯลฯ  
 4. การพัฒนาตนเองเชน การศึกษาตอทั้งในและนอกเวลา การประชุมทางวิชาการ ศึกษาจาก
ชุดฝกอบรมดวยตนเอง การอานวารสาร เอกสารวิชาการ การฟงบรรยาย อภิปรายตาง  ๆ การให
หมุนเวียนงาน การบรรยาย อภิปรายเรื่องนารูที่จัดประชุมในโรงเรียน  
 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และนําผลการปฏิบัติงานไปใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุง พัฒนาวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรางเสริมขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโอกาสท่ีเหมาะสม สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและมี
คุณธรรม สํารวจขอมูล คุณสมบัติตางๆ ของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือสงเสริม
ความกาวหนาในวิชาชีพ และดานคุณธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลกรใหมีความกาวหนาดานวิชาชีพ
หลายๆรูปแบบอยางเหมาะสม เชน  
 1. สนับสนุนใหไดรับการอบรมการประชุมทางวิชาการหรือศึกษาตอ  
 2. สนับสนุนและสงเสริมใหทําผลงานทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน  
 3. มอบหมายงานพิเศษตางๆ ใหรับผิดชอบตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด เผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือ อุปกรณการเรียนการสอน ที่ริเริ่มพัฒนา  
 4. จัดใหมีการประกวดและใหรางวัล เกียรติบัตร ยกยองชมเชย  
 5. สงเสริมและใหกําลังใจเพื่อใหครูผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลกากรมีคุณธรรม สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
ลด ละ เลิก อบายมุขในวันสําคัญทางศาสนา และใหโรงเรียนเปนสถานท่ีปลอดอบายมุข ปายคําขวัญ 
และขอเตือนใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู เอกสาร วารสารท่ีนาอาน และมีสาระดาน
วินัย คุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมหรือรวมกิจกรรม กับหนวยงานภายนอกในการสรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรมของความเปนครูที่ดี และประพฤติตนเปนคนดีของสังคม จัดบรรยากาศในโรงเรียนให
เหมาะสมแสดงถึงเอกลักษณของครูที่มีคุณธรรม ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาชีพและคุณธรรม ตลอดถึงการนําผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป  
 ขอบขายงานความสัมพันธกับชุมชน  

ประกอบดวย การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การรวมกิจกรรม 
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ของชุมชน การประชาสัมพันธโรงเรียน  การใหบริการแกชุมชน   การสรางเสริมความสัมพันธกับ
ชุมชนและองคกรตางๆ ในทองถ่ิน  

การประชาสัมพันธของโรงเรียน   
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ใหครอบคลุมงานโรงเรียนและกลุมเปาหมายใน

พ้ืนที่ และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  
การใหบริการชุมชน  
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ที่โรงเรียนสามารถใหบริการ

แกชุมชนได มีการบริการทางวิชาการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ีแกชุมชน  
การบริหารการสื่อสาร  
ตั้งแตเกิดมาและตลอดไปในการใชชีวิตของเราน้ันเราไดใชเวลาเปนอยางมากในการ

ติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ แตมีบุคคลเปนเพียงจํานวนนอยท่ีตระหนักวาเขาไดใชเวลามากสักเทาไร
วันหนึ่ง ๆ สําหรับกิจกรรมเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร ตามความเปนจริงในโลกท่ีเรารูจัก ความกาวหนา
ทางเทคนิคและอุตสาหกรรมนั้นจะมีทางเปนไปได ถาปราศจากซ่ึงการติดตอสื่อสาร โดยอาศัยการ
ติดตอสื่อสารบุคคลจะเขาใจบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับคนอ่ืน และโดยการติดตอสื่อสารน้ีเอง เขาก็จะ
สามารถใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนหรือไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่นได ความรับผิดชอบสําคัญประการหน่ึง
ของนักบริหารก็คือ การสรางระบบการติดตอสื่อสารขึ้น และรูจักใชระบบการติดตอสื่อสารน้ัน 29  ใน
การทํางานนั้นนักบริหารโดยทั่วไปตองทําหนาที่ในการบริหารซึ่งเกี่ยวของกับการวางแผน การจัด
องคการ และการอํานวยการบุคคลอ่ืนใหทํางาน เครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหนักบริหารบรรลุผล
ดังกลาวก็โดยอาศัยการพูด การเขียน ผูปฏิบัติงานจะทํางานไดมีประสิทธิผลเพียงไรนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถของเขาในการที่จะเขาใจรับรูถึงเปาหมายและภาระหนาที่ของเขาเอง รวมตลอดถึง
ความสามารถที่จะทําใหบุคคลอื่นเขาใจในความคิดของเขาเองดวย 

 นักบริหารหลาย ๆ คนคิดวา การติดตอสื่อสารน้ันเปนเพียงแตการไหลของขาวสารขอมูล 
(information flow) ซึ่งผูรับจะเกิดความเขาใจโดยสมบูรณเอง แตอันท่ีจริงในการบริหารงานนั้น 
ปญหาตาง ๆ ไดเกิดข้ึนบอยคร้ัง โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการสงขาวสารขอมูล นักบริหารอาจมี
ปญหาพ้ืน ๆ อาทิ แบบแผนการติดตอสื่อสารท่ีดีและสรางความแมนยําที่สุดนั้น  เปนอยางไร การ
เขียน การพูด หรือการใชรูปภาพ หรือวาถานักบริหารปรารถนาจะอธิบายเรื่องระบบเงินเดือนระบบ
ใหม เขาควรจะทําอยางไร เพ่ือผูปฏิบัติงานจะไดรับขาวสารท่ีเหมือนกัน  หรือนักบริหารอาจมีปญหา
ที่ เกี่ยวกับการติดตอสื่อสารท่ียากยิ่ งขึ้น  อาทิ  จะทราบไดอยางไรวา  เมื่อติดตอสื่อสารกับ

                                                 
 29สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมานะ,  พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,  
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 329. 
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ผูใตบังคับบัญชาในระดับชั้น การบังคับบัญชาลาง ๆ ขององคการน้ัน  การติดตอส่ือสารไดเปนไปอยาง
มีประสิทธิผล  ขาวสารขอ มูลไดตกหลนหายไป  อัน เนื่ องจากการไมมีความรูสึกอันไวของ
ผูใตบังคับบัญชาหรือเปลา หรืออาจจะเปนปญหาเกี่ยวกับตนเอง เชน จะปรับปรุงตัวเราในฐานะที่เปน
ผูรับขาวสารโดยใชเทคนิคอะไรบาง เปนตน30 

 การส่ือสารเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงบุคคลกลุมและองคการเขาไวดวยกันเปนสื่อกลางที่นํา
สิ่งแวดลอมภายนอกมาเปนปจจัยนําเขาสูองคการ และนําสิ่งท่ีเปนผลผลิตขององคการสูสิ่งแวดลอม 
ซึ่ง บารนารด (Barnard) เนนวา การสื่อสารนั้นจะตองครอบคลุมศูนยกลางขององคการ เพราะวาการ
กําหนดโครงสราง การขยายตัว และขอบขายขององคการ จะตองดําเนินการโดยผานเทคนิคการ
สื่อสารเกือบทั้งสิ้น อีกทั้ง แคทซ และคาหน (Katz and Kahn) กลาวสนับสนุนวา การสื่อสาร
เปรียบเสมือนเปนหัวใจขององคการ การติดตอสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการบริหารองคการ เพราะ
การติดตอสื่อสารจะเปนสื่อนําความตองการ ความคิด ความรูสึก นําไปสูความเขาใจในเปาหมาย
ระหวางบุคคลตอบุคคล กลุมตอกลุม หรือระหวางองคการเขาดวยกัน เพ่ือใหการบริหารงานดําเนินไป
อยางสอดคลองหรือตรงกับจุดประสงค กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนั้น องคการจึง
ตองจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการที่ดีและสามารถนํามาใชสนับสนุนการบริหาร
องคการไดอยางเต็มที่ การติดตอสื่อสารจะชวยใหผูบริหารองคการไดรับขอมูลขาวสารทั้งจาก
ผูใตบังคับบัญชาและผูบริหาร อีกทั้งยังใชการติดตอสื่อสารในการสั่งการใหมีการปฏิบัติงาน เปาหมาย
องคการ31 

 ความหมายของการติดตอสื่อสาร 
 คําวา “การติดตอสื่อสาร” เปนคําที่มักจะไดยินไดฟงกันอยูบอย ๆ แตถาลองถาม แตละ
คนดูก็จะพบวามีความคลาดเคล่ือนอยูไมนอย แมบรรดานักวิชาการที่ศึกษาทางดานการติดตอสื่อสาร
ก็ยังใหความที่แตกตางกันไปไมนอย และแมแตชื่อภาษาไทย ทานผูรูก็ไดแปล  คําวา การติดตอส่ือสาร
นี้หรือใชคํานี้ตางกันออกไป เชน การติดตอบาง การสื่อสารขอความบาง   การสื่อสัมพันธบาง การ
ติดตอสื่อสารความบาง หรือการติดตอสื่อสารบาง อยางไรก็ตามในที่นี้อาจเร่ิมตนดวยการพิจารณา
จากรากศัพทกอนคําวา “การตอติดสื่อสาร” (communication) นี้เปนคําที่มาจากภาษาละตินวา 

                                                 
 30 เรื่องเดียวกัน, 329. 

31
  พยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ,  พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุภา 

จํากัด, 2542), 226. 
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“communis” ดังน้ัน communication จึงนาจะหมายถึง การส่ือสาร/หรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่
ดําเนินไปในลักษณะท่ีแลกเปลี่ยนความเห็นกันทั่วไปอยางสามัญ32 

 การติดตอสื่อสาร มีนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดใหคํานิยามไวดังนี้ 
 เวบสเตอร (Webster Encyclopedic Dictionary) ไดบัญญัติวา “การส่ือสาร” หมายถึง     
”วิธีการสื่อ โดยการใชสารสนเทศในลักษณะของขอความ หรือการเขียนก็ได”33 

 เดสสเลอร (Dessler) ไดใหความหมายของ “การส่ือสาร” เปนการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
การสงมอบสิ่งที่มีความสําคัญตาง ๆ”34 

 เกน เบอรตัน (Gene Burton) และมาแนบ ธาเกอร (Mavab Thakur) ไดใหความหมาย
วา “การสื่อสาร” หมายถึง “กระบวนการในการสงผานขอมูลขาวสาร”35 

 เอลเมอร  เอซ . บูแรค  (Elmer H. Burack) และนิ โคลัส  เจ . แมธธิส  (Nicholas J. 

Mathys) ไดใหความหมายไววา “การสื่อสาร” หมายถึง “กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
การสื่อความหมายระหวางบุคคล”36 

 เลสลี ดับบลิว. รู (Leslie W. Rue) และลอยด แอล. ไบอารส (Lloyd L. Byars) ไดนิยาม
ความหมายไววา “การสื่อสาร” หมายถึง “การกระทําการในการสงขอมูลขาวสาร”37 

 ไมเคิล อาร. คารเรล แดเนียล เอฟ. เจนนิงส และคริศตินา เฮฟริน (Michal R. Carrell, 

Daniel F. Jennings and Christina Heavrin) ไดนิยามความหมายไววา “การส่ือสาร” หมายถึง 

                                                 
 32สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมานะ,  พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,  
พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 329. 
 33Virginia S. Thatcher and Alexander McQueen, (Editors),  Webster 

Encyclopedic Dictionary of The English Language  (Chicago, III : Consolidated Book 

Publishers, 1980), 167. 

 34Gary  Dessler,  Management  (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1998), 74. 
35Gene Burton and Mavab Thakur,  Introduction to Management : A Career 

Perspective  (New York : John Wiley & Sons, 1984), 376.  

 36Elmer H. Burack and Nicholas J. Mathys,  Introduction to Management : A 

Career Perspective  (New York : John Wiley & Sons, 1984), 376. 

 37Leslie W. Rue and Lloyd L. Byars,  Management : Skills and Application, 

8th ed.  (Chicago, III : Irwin, 1997), 66. 
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ปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดความสําเร็จท้ังฝายบริหารและพนักงานในการที่จะจัดการกับการสราง
สัมพันธภาพใหเกิดข้ึนในการทํางาน และการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายขององคการ38 

 นิตยา  เงินประเสริฐศรี ไดใหความหมาย การติดตอสื่อสาร คือ การตอบสนองของ
สิ่งมีชีวิตตอสิ่งเราตาง ๆ39 

 สตีเฟน พี. รอบบิน และเดวิด เอ. เดอเซนโซ (Stephen P. Robbins and David A. De 

Cenzo) ไดนิยามความหมายไววา “การสื่อสาร” หมายถึง “การสื่อความหมาย และการทําความ
เขาใจกับความหมายที่อีกฝายหนึ่งสื่อสารมา”40 

 สมยศ  นาวีการ กลาววา การสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความเห็น ความรูสึก 
เปนการแลกเปลี่ยนคําพูด อักษร สัญลักษณ หรือขาวสารระหวางบุคคลต้ังแตสองคนขึ้นไปเพ่ือจะให
สมาชิกในองคการไดเขาใจความหมายและสามารถเขาใจฝายอ่ืน ๆ ได และการสื่อสารยังเปนรากฐาน
ของทุกองคประกอบในกระบวนการจัดการ ในความเปนจริงการสื่อสารเปนกระบวนท่ีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของหนาที่ทางการจัดการ ซึ่งการสื่อสารมักจะอยูในสวนกลาง เพราะวาโครงสราง สวนขยาย
และขอบเขตขององคการเกือบทั้งหมดถูกําหนดดวยเทคนิคการส่ือสาร และ  ยิ่งไปกวานั้นยังเปนการ
แสดงออกและการแปลความหมายขาวสารระหวางหนวยการติดตอสื่อสารตาง ๆ หรือบุคคลใน
ตําแหนงตาง ๆ ที่อยูภายในองคการ41 

 รองศาสตราจารย ดร.พยอม  วงศสารศรี ไดใหความหมาย การติดตอสื่อสาร คือ การ
ติดตอสงขาวสารขอเท็จจริง ความคิดเห็นและทาทีตาง ๆ จากบุคคลหน่ึงหรือหลายคนไปยังอีกบุคคล

                                                 
 38Michal R. Carrell, Daniel F. Jennings and Christina Heavrin,  Fundamentals 

of Organizational Behavior  (Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall International, 

Inc., 1997), 430. 

 39นิตยา  เงินประเสริฐศรี,  ทฤษฎีองคการ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ,  พิมพครั้งที่ 2  
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541), 187-188. 
 40Stephen P. Robbins, and David A. De Cenzo,  Fundamentals of 

Management, 2nd ed.  (Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall International, Inc., 

1998), 423. 

 41สมยศ  นาวีการ, การติดตอสื่อสารขององคการ  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณกิจ, 2545), 
229. 
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หนึ่งหรือ  หลายคน จุดประสงคสําคัญของการติดตอสื่อสารก็เพ่ือที่จะใหผูรับขาวสารเกิดความ
เขาใจ”42 

 การติดตอสื่อสาร คือ การแลกเปล่ียนคําพูด ขอเท็จจริง ขาวสาร สัญลักษณเพ่ือท่ีจะให
สมาชิกในองคการหน่ึงองคการใด ไดเขามีความหมายและสามารถเขาใจฝายอ่ืนได ดังนั้น ในการ
ติดตอสื่อสารน้ันจะตองมีผูนําสาร (sender) มีสาร (message) และมีผูรับสาร (receiver) นอกจากนี้
ยังตองมีชองทางการติดตอสื่อสาร (communication channel) จากการติดตอสื่อสารท่ีเกิดขึ้นแตละ
ครั้ง   มีเปาหมายบางอยาง อาจเปนการแจงบางอยางแกผูรับขาวสาร สรางอิทธิพลตอทัศนคติของ
ผูรับขาวสาร สนับสนุนทางดานจิตใจแกผูรับขาวสาร หรือสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมผูรับขาวสาร      
เราสามารถที่พิจารณาวาผูติดตอสื่อสารสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตองการไดหรือไมนั้น เราสามารถ
พิจารณาไดดังตอไปนี้ 1) การไดรับความสนใจจากผูรับขาวสาร 2) ความเขาใจขาวสารของผูรับ   ขา
สาร และ 3) ผูรับขาวสารยอมรับขาวสาร 
 ดังนั้น การที่จะทราบวาการติดตอสื่อสารสําเร็จมากนอยเพียงใด ผูสงก็อาจดูไดจากการ
แสดงออกของฝายผูรับ ถาหากฝายผูรับแสดงพฤติกรรมเปนไปตามความมุงหมายของผูสง ก็ยอม
แสดงวาการติดตอสื่อสารไดผล 

 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา “การติดตอสื่อสาร” คือ การสื่อความหมายเก่ียวกับ
นโยบายและคําส่ังลงไปยังเบื้องลางพรอมกับรับเอาขอเสนอแนะและความคิดเห็นความรูสึกตาง ๆ 
กลับขึ้นมาโดยตระหนักถึงความรูสึก คานิยม ความรวมมือท่ีไดรับจากทุกคน 

 หลักการติดตอสื่อสาร 
 บารนารด (Chester I. Barnard) ชี้ใหเห็นวาหนาที่อันดับแรกของผูบริหารจะเกี่ยวของ
กับการติดตอสื่อสาร และไดอธิบายความสําคัญของระบบการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการและ
เสนอหลักการติดตอสื่อสารไวดังนี้ 1) ชองทางของการติดตอสื่อสารควรประกาศใหรูอยางชัดเจนและ
แนนอน 2) อํานาจหนาที่ปรากฏอยูในชองของการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ 3) เสนทางของการ
ติดตอสื่อสาร (line of communication) ตองสั้นและตรงประเด็น 4) เสนทางของการติดตอสื่อสาร
ที่สมบูรณจะถูกนํามาใช 5) ผูที่มีความสามารถจะเปนศูนยกลางของการติดตอสื่อสาร 6) เมื่อองคการ
กําลังดําเนินการไมควรขัดขวางเสนทางของการติดตอสื่อสาร และ7) ระบบการติดตอสื่อสารทุกระบบ
ตองเช่ือถือได43 

                                                 
 42พยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ,  พิมพครั้งที่ 7  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุภา 
จํากัด, 2542), 226. 
 43Chester I. Barnard, The Function of the Executive  (Cambridge, 

Massachusetts : Harvard University Press, 1998), 122. 
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 ไซมอน (Herbert A. Simon) ชี้ใหเห็นวา ชองทางการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการเปน
ชองทางการใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานจะเสนอสารสนเท
บางอยางไปใหแกระดับบนภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 1) การสงขอความจะไมกอใหเกิดผลที่ไมพึง
ปรารถนาแกผูสง 2) ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและใหสารสนเทศแกผูปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว
เทาที่จะทําได และ 3) ผูบังคับบัญชาตองการสารสนเทศเพื่อติดตอเกี่ยวของกับผูบังคับบัญชาใน
ระดับสูงขึ้นไปไดอยางมีประสิทธิภาพและผูบังคับบัญชาจะรูสึกไมพอใจถาขอความไมไดถูกสงขึ้นไป
ตามสายงาน44 

 องคประกอบท่ีสําคัญของการติดตอสื่อสาร 
 องคประกอบท่ีสําคัญของการติดตอสื่อสารในทางการบริหารมี 6 ประการ คือ 

 1. ผูติดตอสื่อสาร (communicator) ไดแก ผูพูด (speaker) ผูสง (sender) และผูออกคําสั่ง 
(issuer)  
 2. ทําการติดตอสื่อสาร (transmits) ดวยการพูดดวยการสงหรือดวยการออกคําสั่งโดยอาศัย
ขาวสาร (message) ไดแก คําสั่ง (order) รายงาน (report) คําเสนอแนะ (suggestions) เพ่ือสง    
ไปยัง 
 3. ผูรับการติดตอสื่อสาร (communicate) ไดแก ผูรับ (addressee) ผูตอบ (respondent) 
ผานทาง 
 4. ชองทางการติดตอสื่อสาร (communication channel) เพ่ือชักจูงหรือมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของผูรับการติดตออันจะเห็นไดจาก 

 5. การสนองตอบ ไดแก คําตอบ หรือการแสดงกิริยาอาการ ความเขาใจ (understanding) 

 6. ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของการกระทํา (action) การหยุดกระทํา (inaction) หรือการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความรูสึกจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติไปดวย 

 ประเภทของการติดตอสื่อสาร (types of communication) เราจําแนกประเภทของการ
ติดตอสื่อสารไวเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ 

 1. การติ ดต อสื่ อสาร ท่ี เป นทางการ   (formal communication) ซึ่ งหมายถึ ง  การ
ติดตอสื่อสารที่มีระเบียบแบแผนขอกําหนดวางไวโดยชัดเจน ตัวอยางที่ เห็นไดชัด ไดแก  การ
ติดตอสื่อสารในทางราชการที่ตองการใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เปนตน ลักษณะสําคัญบาง
ประการของการติดตอสื่อสารท่ีเปนทางการ ไดแก 

                                                 
 44Herbert A. Simon,  Administrative Behavior,  3th ed.  (New York: The Free 

Press, 1976), 163. 
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 เปนการนําเอานโยบายการวินิจฉัยสั่งการหรือคําแนะผานไปตามสายการบังคับบัญชา 
(line of authority) ที่บางทีเรียกวา flow of command 

 เปนการนํากลับมายังผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานโดยทั่วไปได ขอเสนอแนะงาย
และการสนองตอบของผูใตบังคับบัญชาในลักษณะอ่ืน ๆ 

 เปนการแจงนโยบายท่ัวไปขององคการแกขาราชการพนักงานเจาหนาที่การติดตอสื่อสารที่
เปนทางการน้ันแบงไดเปน 3 แบบ คือ 

  1. การติดตอสื่อสารจากระดับบนไประดับลาง (downward communication) 

  2. การติดตอสื่อสารจากระดับลางไประดับบน (upward communication) 

  3. การติดตอสื่อสารตามแนวนอน (horizontal communication) 

 2. การติดตอสื่อสารแบบไม เปนทางการ (informal communication) หมายถึง การ
ติดตอสื่อสารที่มิไดดําเนินการตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว สวนใหญคํานึงถึงความรูจักชอบพอ
คุนเคยกันเปนสวนตัว การติดตอมักดําเนินไปในรูปของบุคคลตอบุคคล การติดตอสื่อสารแบบไมเปน
ทางการน้ีเปนวิธีการหนึ่งที่ใชการศึกษาองคการอรูปนัย (informal organization) และมีความสําคัญ
ไมนอยเพราะสามารถแทรกซอนไปไดไกลและกวางขวาง จนมีคําเปรียบเทียบวาเปน “grapevine” 
(เถาองุน) (ดูแผนภูมิที่ 3) ขอมูลหรือขาวจะถูกสงตอไปเรื่อย ๆ ประการสําคัญของ   การติดตอสื่อสาร
แบบไมเปนทางการก็คือ ความรวดเร็ว แตขอเสียก็คือ ขาวสารขอมูลตาง ๆ อาจผิดไปจากความจริงได
มาก การทําความเขาใจเรื่องเถาองุนจะทําใหเขาใจการสื่อสารในองคการมาก  ยิ่งขึ้น การสื่อสารใน
องคการทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการอาศัยการสื่อสารแบบติดตอถึงกัน Keith Davis ได
ศึกษาวิจัยพบวารูปแบบการสื่อสารแบบเถาองุนแบงได 4 แบบ  
 1. the single stand grapevine หมายถึง การติดตอสื่อสารแบบบอกตอถึงกันจากคน
หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเปนทอด ๆ ไป การสื่อสารแบบนี้มีการบิดเบือนของขอมูลขาวสารมาก 

 2. the gossip grapevine หมายถึง การบอกขอมูลขาวสารใหทุกคนในกลุมทราบ 

 3. the probability grapevine หมายถึง การส่ือสารจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงตอ ๆ 
กัน ใหสมาชิกทราบในเรื่องเดียวกัน 

 4. the cluster grapevine หมายถึง การบอกขอมูลขาวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ่ง แลวอีกคนหนึ่งเลือกที่จะบอกขาวสารแกใครก็ไดตามความพอใจ 

 ผูบริหารเปนผูที่เกี่ยวของกับเถาองุนท่ีเกิดขึ้นในองคการ เชน ขาวลือ (rumors) ที่เกิด
จากการสื่อสารแบบเถาองุนน้ีมีประโยชนตอพนักงานมาก เพราะเมื่อพนักงานมีความคิดเห็นตาง ๆ ที่
จะแสดงถึงความเปนเจาขององคการและทําใหเกิดการเพ่ิมผลผลิต นักวิชาการบางคนมีความคิดเห็น
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วา ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการสื่อสารแบบเถาองุนเพ่ือที่จะไดรับขอมูลยอนกลับจากพนักงานเพื่อทํา
ใหเกิดการปรับปรุงองคการใหดีขึ้น45   
 1. การส่ือสารทางเดียว (one-way communication) เปนการสื่อสารท่ีผูสงการสื่อสารโดย
ปราศจากการขอสิ่งยอนกลับ (feedback) โดยทั่วไปการสื่อสารแบบน้ีจะเปนไปในรูปของนโยบาย
ของผูบริหารระดับสูงในองคการ และสื่อสารมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน 

 2. การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) เปนการสื่อสารที่ผูสงและผูรับ
สามารถท่ีจะตอบสนองตอกัน เพ่ือสรางความเขาใจอยางแจมแจงทั่วถึงและลึกซึ้ง ซึ่งนับวาเปน    
สิ่งจําเปน และสําคัญมากในการบริหาร การบริหารที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดขอเสนอแนะรับ
ฟงขอโตแยงหรือคําถาม จะเปนอยางของการสื่อสารได 
 ทิศทางหรือชองทางเดินของการติดตอสื่อสาร (channel of communication) 

 การติดตอสื่อสารทั้งที่เปนทางการและแบบไมเปนทางการดังที่กลาวมาขางตนนั้น อาจ
กระทําไดหลายระดับ แตโดยท่ีการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการนั้น ไมอาจกําหนดชองทางที่
แนนอนของการติดตอได จึงพิจารณาเฉพาะการติดตอสื่อสารแบบที่เปนทางการเทานั้น ซึ่งอาจ
จําแนกชองทางการสื่อสารแบบดังกลาวนี้ได 3 ชอง คือ46 

 การสื่อสารจากบนลงสูลาง (downward communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยูต่ํากวาในสายการบังคับบัญชาการสื่อสารชนิดนี้เกี่ยวกับการสั่งการและ
การควบคุมพนักงานเปนการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่เนนในเรื่องภารกิจที่ทําและตองการ
ใหพนักงานกระทํารวมท้ังการส่ือสารเพื่อการประสานงานกันระหวางพนักงาน การสื่อสารจากบนลง
ลงลางเก่ียวกับเรื่องวัตถุประสงคขององคการ ตามตําแหนงและขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่มีความสําคัญ 

 การส่ือสารจากลางขึ้นบน (upward communication) หมายถึง การส่ือสารจากพนักงาน
ระดับลางข้ึนไปสูหัวหนางานระดับสูงขึ้นเพ่ือผลการทํางานของพนักงาน ปญหาอุปสรรคในการทํางาน 
เทคนิคที่ผูบริหารใชในการส่ือสารจากลางขึ้นบน คือ การสื่อสารพูดคุยกันอยางไมเปนทางการกับ
พนักงาน การสํารวจทัศนคติ การรองทุกขของพนักงาน การใชระบบขอเสนอแนะ เปนตน 

 การสื่อสารแบบนี้จําเปนสําหรับผูบริหารท่ีจะไดขอมูลยอนกลับจากเบื้องลาง เพ่ือใชในการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล วัดบรรยากาศขององคการและแกไขปญหาตาง ๆ ไดเร็ว แตการสื่อสารจาก
เบื้องลางน้ีประสบความสําเร็จไดยากเนื่องจากเรื่องราวตาง ๆ จะถูกกรองหรือบิดเบือน  เพราะ

                                                 
 45เนตรพัณณา ยาวิราช, ภาวะผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, 

2546), 111. 
46

 พยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ,  พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุภา 
จํากัด, 2542), 226. 
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ผูใตบังคับบัญชาไมตองการใหหัวหนารูขอมูลบางอยางท่ีจะเปนอันตรายตองานของผูใตบังคับบัญชา
ในระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ผูใตบังคับบัญชาจะบิดเบือนขอมูลนอยกวาระบบการใชอํานาจ 

 วิธีการที่จะปรับปรุงใหเกิดการสื่อสารจากเบ้ืองลางกระทําไดโดยใหมี 1) การประชุม   
ผูปฏิบัติงาน (employee meeting) 2) การมีนโยบายเปดประตู (open-door policy) เปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาเขาพบผูบังคับบัญชาไดทุกระดับ 3) จดหมายจากผูปฏิบัติงาน (employee letters) 
อาจทําเปนกลองรับและตอบจดหมายของผูใตบังคับบัญชา และ 4) การมีสวนรวมในกลุมสังคม 
(participation in social group) โดยใหมีกิจกรรมอยางไมเปนทางการ 
 การสื่อสารตามแนวนอน (horizontal communication) หมายถึง การสื่อสารจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหน่ึงตามแนวนอน การสื่อสารระหวางองคการโดยทั่วไปเนนที่การประสานงานระหวาง
แผนกตาง ๆ และพัฒนาแผนงานใหม ๆ สําหรับอนาคตโดยผานการส่ือสารตามแนวนอนทําใหเ กิด
ความสัมพันธอันดีที่จะชวยใหเกิดการประสานงานที่ดีขึ้นในการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ   
รูปแบบของการส่ือสารอยางเปนทางการ เรียกวา การติดตอสื่อสารท่ีติดตอถึงกัน หรือ  (serial 

transmission) หมายถึง การสื่อขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนไดหลายรูปแบบ 

 เปนการสื่อสารท่ีเกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน การรวมตัวกันหรือ การ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในองคการ ไดรับการเอ้ืออํานวยจากการส่ือสารในแนวราบ ซึ่ง
อาจจะเปนการสื่อสารขามหนวยงาน (ซึ่งอยูในระดับเดียวกัน) ทั้งในรูปแบบที่เปน  การประชุม หรือ
เปนการสื่อสารที่ไมเปนทางการ  
 อุปสรรคตอการสื่อสาร 
 การติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพจะสําคัญ แตยากท่ีจะบรรลุความสําเร็จไดเนื่องจาก
เรามีอุปสรรคหลายอยางท่ีอาจจะรบกวนการติดตอสื่อสารได ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะปรับปรุง
การติดตอสื่อสารดวยการชนะอุปสรรคเหลานี้ทั้งระดับบุคคลและองคการ47 

 การติดตอสื่อสารไมใชจะมีประสิทธิภาพเสมอไป ความลมเหลวจะเกิดขึ้นจากเหตุผล
หลายอยาง เหตุผลบางอยางอาจจะเพียงแตเปนนิสัยที่ไมดี และขาดการตระเตรียมหรือทิศทางท่ี
คลุมเครือ อุปสรรคเหลานี้สามารถชนะไดโดยไมตองยุงยากตนเกินไป ถาบุคคลเต็มใจจะแกไข ฯลฯ 

 แมวาขาวสารจะถูกใชเพ่ือการถายทอดความหมาย พวกมันไมไดบรรจุความมายไวอยาง
แทจริงเลย ความหมายจะอยูภายในจิตใจของผูรับและผูสงเทานั้น เพ่ือการแปลความหมายของผูสง
อยางถูกตอง ผูรับตองเขาใจคําพูด ทาทาง และสัญลักษณอยางอ่ืนที่ผูสงใชอยู 

                                                 
 47สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมาน, กระบวนการติดตอสื่อสาร , เขาถึงเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http;;:www.doae.go.h/Okuct/policy/kp20 /career2:htm. 
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 ปจจัยบุคคลจะถูกกลาวถึงอุปสรรคของการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยท่ัวไป
มากที่สุด ปจจัยทางบุคคลเหลาน้ี ไดแก กรอบของกรอางอิง การรับรูแบบเลือกสรร ความหมายของ
ภาษา ความนาเชื่อถือของผูสง ความแตกตางทางสถานภาพ และทักษะการรับฟง เปนตน 

 1. กรอบของการอางอิง (frames of reference) บุคคลจะตีความขอมูลขาวสาร
เดียวกัน แตกตางกันขึ้นอยูกับการเรียนรู วัฒนธรรมและประสบการณ อุปสรรคประเภทนี้เกี่ยวของ
กับเร่ืองการใสและการถอดรหัสที่ไดกลาวมาแลว ถาผูรับและผูสงขอมูลมีกรอบอางอิงที่เหมือนกัน         
การถอดและใสรหัสจะเหมือนกันดวย 

 2. การกรองขอมูลขาวสาร (filtering) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือสงขอมูลจากท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนความผิดพลาดในการใสรหัสและการถอดรหัสหรือการท่ีมีความแตกตาง
กันดานการเรียนรู วัฒนธรรม และประสบการณ อาจทําใหเกิดการกรองขอมูลขาวสารโดยไมตั้งใจ
หรือการตัดขอมูลบางสวนเพราะเห็นวาไมสําคัญก็เปนการบิดเบือนขอมูลเชนกัน 

 3. โครงสราง (structure) โครงสรางขององคการสงผลตอคุณภาพของการสื่อสารได 
โครงสรางที่มีลําดับขั้นการบริหารสูงจะทําใหประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง ขอมูลอาจถูกเปลี่ยนปรับ
ตัดใหสั้นลง เติมแตงหรือตีความผิดพลาด โครงสรางแนวราบทําใหเกิดการสื่อสารแบเผชิญหนาซึ่งจะ
สงผลใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกวา 
 4. ขอมูลขาวสารที่มากเกินไป (information overload) ในองคการที่มีขนาดใหญและ
ซับซอน ผูบริหารจะพบกับขอมูลขาวสารที่มากเกินกวาท่ีจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ        
ผูบริหารจะเหมือนถูกทับถมดวยขอมูลขาวสาร และไมสามารถจะตอบขอมูลขาวสารนั้นไดทั้งหมด 
อาจจะเลือกพิจารณาบางประเด็น ซึ่งทําใหขอมูลขาวสารน้ันไมสมบูรณหรือไมถูกตอง จะสงผลใหการ
ตัดสินใจของผูบริหารขาดประสิทธิภาพได 
 5. ความหมายของคํา (semantics) คํา ๆ เดียวกัน คนแตละคนจะมีความเขาใจท่ี
แตกตางกัน เนื่องจากการตีความถอยคําที่แตกตางกัน ความหมายของถอยคําบางครั้งอาจไมไดอยูที่
เพียงถอยคํา แตอยูที่ใจหรือความรูความเขาใจของผูรับรูถอยคํานั้น คําที่เปนรูปธรรมจะมีความเขาใจ
ผิดนอยกวาคําที่เปนนามธรรม 

 6. ความแตกตางทางสถานภาพ (status differences) ความแตกตางทางสถานภาพ ถา
มีมาก การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพลดลง ผู ใตบังคับบัญชาจะเปนผู เริ่มตนที่จะสื่อสารกับ
ผูบังคับบัญชานอยมาก หรือจะลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกับผูบังคับบัญชา 
 7. การรับรูแบบเลือกสรร (selective perception) การรับรูแบบเลือกสรรจะเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลกรองขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเชื่อหรือภูมิหลังของเขาออกไป เมื่อบุคคลไดรับขอมูลที่
ขัดแยงกับสิ่งที่พวกเขาเชื่ออยูแลว พวกเขามักจะละเลยหรือบิดเบือนเพ่ือท่ีจะทําใหพวกมันสอดคลอง
กับความเช่ือของพวกเขา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 
 8. แรงกดดันทางเวลาน้ีจะเปนเรื่องธรรมดาภายในบริษัทงานที่ตองถูกทําใหสําเร็จ
ภายในกําหนดเวลาจะสรางแรงกดดันทางเวลา และจํากัดความสามารถการติดตอสื่อสารของบุ คคล  
เมื่อบุคคลอยูภายใตแรงกดดันทางเวลาแลว พวกเขาอาจจะไมไดพัฒนาขาวสารใหสมบูรณกอน   การ
สงขาว นอกจากน้ีแรงกดดันทางหมายกําหนดเวลาจะไมยอมใหรับการปอนกลับ ดังนั้น ผูสงอาจจะไม
รูวาผูรับไดรับรูขาวสารอยางถูกตองหรือไม ดังนั้น แรงกดดันทางเวลาจะเปนอุปสรรคท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งของการติดตอสื่อสาร 
 9. ความนาเชื่อถือของแหลงที่มา ความนาเชื่อถือของแหลงที่มา หมายถึง ความเชื่อวา 
ขอมูลที่ไดรับจะไมลําเอียง บุคคลท่ีถูกรับรูวาสุจริต ยุติธรรม และเชี่ยวชาญจะถูกมองโดยบุคคลอื่น วา
เปนแหลงที่มาเชื่อถือไดความนาเชื่อถือจะมีความสําคัญภายในความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
และผูอยูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ความไววางใจของบุคคลย่ิงมีมากเทาไรความนาจะเปนที่ขาวสารจะไป
ถึงอยางชัดเจนย่ิงมากขึ้นเทาน้ัน ในทางกลับกันเม่ือบุคคลท่ีสงขาวสารมีความนาเชื่อถือนอย ขาวสาร
หลายอยางจะถูกละเลย ในปจจุบันความนาเชื่อถือที่นอยของแหลงที่มาไดกลายเปนปญหาอยาง
กวางขวางภายในบริษัทและรัฐบาล ขาวสารที่สําคัญและเปนความจริงหลายอยางไดถูกละเลย 
เนื่องจากช่ือเสียงที่ไมดีของผูติดตอสื่อสาร 
             10. ทักษะการฟงไมดี การติดตอสื่อสารภายในบริษัทหลายบริษัทจะยุงยาก เนื่องจาก
ผูบริหารมีทักษะการฟงไมดี เหตุผลขอหนึ่งคือ ผูบริหารหลายคนฟงเพ่ือที่จะตอบสนองไมใชฟง
เพ่ือที่จะเขาใจ นั่นคือ พวกเขากําลังคนหาขอมูลเพ่ือที่พวกเขาจะจัดการกับปญหาดวยวิถีทางที่
รวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได48 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตอสื่อสาร 
 ไลเคิรท (Rensis Likert) ไดทําการคนควาหาวิธีการที่จะปรับปรุงการติดตอสื่อสารเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกลุมคนในองคการ จนกระทั่งไดพบแนวคิดเกี่ยวกับ “หมุดเชื่อม” 
(liking pin) ขึ้นมา คือ การท่ีฝายบริหารจะมีโอกาสใชประโยชนความสามารถของทรัพยากรมนุษยที่
มีอยูใหไดประโยชนสูงมากที่สุดน้ัน จะทําไดก็เมื่อสมาชิกแตละคนในองคการไดมีโอกาสเขาไปเปน
สมาชิกของกลุมทํางานที่มีประสิทธิภาพหนึ่งกลุมหรือมากกวา49 

 ประเด็นที่สําคัญของกลไก “หมุดเชื่อม” นี้ก็คือ บุคคลที่อยูในหมุดเชื่อมจะตองเปนที่
ยอมรับของกลุมโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี้การยอมรับโดยกลุมนี้นับวาเปนเงื่อนไขที่สําคัญยิ่ง

                                                 
 48สมยศ  นาวีการ,  การบริหารและพฤติกรรมองคการ  (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, 

2546), 496-505. 
 49Rensis  Likert,  New Patterns of Management  (Tokyo Japan: McGraw-Hill 

Kogakusha Ltd., 1961), 113. 
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จากการคนควาของไลเคิรท (likert) พบวา ในขณะท่ีบุคคลนั้นไดเขาไปเปนที่ยอมรับของกลุมนั่นเอง 
ความรวมมือกับกลุมจะมีมากขึ้น ความเต็มใจในการใหการติดตอสื่อสารทั้งการใหและ   การรับ
ภายในกลุมจะเพ่ิมข้ึน ซึ่งก็จะสงผลใหการทุมเทสนับสนุนเปาหมายงานและการตัดสินใจของกลุม
เปนไปโดยราบร่ืน  ตามแนวความคิดหมุดเชื่อมนี้ จึงเปรียบเสมือนเปนกลไกท่ีจะชวยเสริม
ประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารขอมูลขึ้นมาไดมากขึ้นกวาเดิม หากแตจะเปนเพราะวาแตละคนที่
อยูในกลุมตางฝายตางจะมีความพรอม และเต็มใจท่ีจะยอมรับการติดตอสื่อสารที่มาจากสมาชิกท่ีเปน
ที่ยอมรับ และไววางใจไดของกลุมมากขึ้นกวาเดิมนั้นเอง 
 กลาวโดยสรุป การนําเอาแนวความคิดหมุดเชื่อมมาใชนี้  สามารถชวยกอใหเกิดสายใย
การติดตอสื่อสารตลอดทั่วทั้งองคการขึ้นได และดวยระดับของการไววางใจและการยอมรับระหวาง
สมาชิกในกลุมนั้นเอง จะสามารถสรางสรรคบรรยากาศการทํางาน มีการรวมมือกันและสนับสนุนซึ่ง
กันและกันทั่วทุกสวนขององคการได50 

 ประโยชนของการติดตอสื่อสาร 
 1. ชวยใหการวินิจฉัยสั่งการเปนไปอยางรวดเร็ว แมนยํา และถูกตองยิ่งขึ้น 

 2. ชวยใหเกิดการประสานงานท่ีดี 
 3. ชวยใหการควบคุมงานไดผลดียิ่งขึ้น กอใหเกิดเอกภาพในการบริหาร 
 4. ชวยใหเกิดสามัคคีธรรมในหมูคณะ 
 5. สามารถเก็บขอมูลและขาวสารไวเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 การติดตอสื่อสารน้ันเปนกระบวนการเกี่ยวกับการสงผานขาวสารและความเขาใจจาก
บุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหน่ึงหรือกลุมบุคคลหน่ึง ซึ่งเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอนจาก
การเกิดความคิดหรือมีที่มาของขาวสารของผูสง ผูสงทําการใสรหัสและไดเนื้อหาหรือขาวสารจากนั้นผู
สงตองทําการสงขาวสารเหลานี้โดยผานชองทางหรือใชสื่อท่ีเหมาะสมไปยังผูรับ ผูรับจะทําการรับ
ขาวสารและทําการถอดรหัสซึ่งจะเปนผลใหเกิดการกระทําหรืองดเวนการกระทําในปจจุบันหรือรูสึก
ทัศนคติอารมณและปจจัยสวนตัวอ่ืน ๆ ของผูรับและตัวผูสงก็ตองใชความสามารถในการใสรหัส ซึ่ง
อาจจะเปนการใชคําพูด ไมใชคําพูดหรือภาษารางกาย การใชสัญลักษณและรูปภาพโดยมุงใหผูรับเกิด
ความเขาใจในขาวสารขอมูลตรงกับที่ผูสงปรารถนาจะสง ดังนั้น จะเห็นไดวาการติดตอสื่อสารเปน
เรื่องที่เก่ียวของกับบุคคลผูสงและผูรับเปนรายบุคคล ทั้งนี้เพราะแตละคนน้ันแตกตางกันไปใน
รายละเอียดซึ่งยังผลใหการใสและการถอดรหัสตางกันไปในแตละบุคคล 

                                                 
 50ธงชัย  สันติวงศ,  องคการและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม (กรุงเทพฯ: 
เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, 2546), 433-435. 
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 สวนการติดตอสื่อสารภายในองคการนั้นมิใชเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจระหวางผูรับและผู
สงเทานั้น แตยังมีจุดประสงคที่จะทําใหเกิดพลังกลุม ความรูและทัศนคติที่จําเปน ซึ่งจะยังผลใหมีการ
ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพได การติดตอสื่อสารภายในองคการอาจกระทําไดทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการ และการติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการหรือการติดตอสื่อสารแบบเถาองุนท่ีไมอาศัยชอง
ทางการติดตอสื่อสาร แตมีลักษณะของการติดตอสื่อสารท่ีไมเปนทางการในองคการอรูปนัย การ
ติดตอแบบเปนทางการและไมเปนทางการน้ีอาจมีลักษณะจากระดับบนลงสูระดับลาง ระดับลางขึ้นสู
ระดับบน และระดับแนวนอน หรือแนวราบโดยประยุกตผสมผสานใชขายเชื่อมโยงของการ
ติดตอสื่อสารแบบกลมไปรวมศูนยหรือที่เรียกวาแบบทุกชองทาง แบบดวงดาวท่ีแปรรูปหรือที่เรียกวา
แบบลูกโซ หรือแบบดวงดาวรวมศูนยหรือที่เรียกวาแบบวงลอ ทั้งนี้เพ่ือชวยใหการติดตอสื่อสารมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

 อยางไรก็ตาม การติดตอสื่อสารนั้นนับเปนกระบวนการที่ซับซอนและละเอียดออน ยากท่ี
จะไดประสิทธิผลประสิทธิภาพท่ีสมบูรณ อันเน่ืองจากอุปสรรคนานัปการ ไมวาจะเปนปจจัยทาง
กายภาพ ปจจัยเก่ียวกับบุคคลโดยเฉพาะทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ตลอดจนปจจัยในเรื่องภาษา 
ดังนั้น จึงจําเปนตองใชวิธีการและเทคนิคที่ชวยปรับปรุงการติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยสรางบรรยากาศอันดีมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนเปดโอกาสใหผูรับขาวสารไดมีสวนรวม เปนตน51  
 

การบริหารงานงบประมาน 

สํานักงบประมาณ   ไดปรับปรุงระเบียบวาดวย การบริหารงบประมาณ   พ.ศ. 2546  
เพ่ือใหสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยใหสวน
ราชการตองบริหารงบประมาณใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจตามท่ีกําหนดไว  และรับผิดชอบตอการ
ใชจายงบประมาณ  โดยมีแผนปฏิบัติราชการ   แผนปฏิบัติการประจําป  มีการติดตามรายงานผลเปน
เครื่องมือในการกํากับ  ดูแลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ  รวมท้ังใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได สามารถเปดเผยตอสาธารณะชนได ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2546  เปน
ตนไป 

ในสวนการบริหารงบประมาณของโรงเรียน มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการให
มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณ

                                                 
 51สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมานะ,  พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต 
([กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, 2546), 357. 
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แบบมุนเนนผลงาน   โดยการระดมทรัพยากรจากหนวยงาน องคกร ชุมชน และผูปกครองนักเรียนมา
ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 52 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานงบประมาณมีความอิสระ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

3.  เพ่ือใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนตอผูเรียนใหมากท่ีสุด 

ขอบขายภารกิจ 

1.  การบริหารการเงิน – การบัญชี 
2.  การบริหารการพัสดุ 
3.  การจัดระบบงานสารบรรณและการสื่อสาร 

4.  การวางแผนปฏิบัติราชการ 

5.  การจัดระบบสารสนเทศ 

6.  การจัดระบบควบคุมภายใน 

7.  การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

8.  การประชาสัมพันธ 
 

การบริหารควบคุมคุณภาพ 

 ควบคุมคูณภาพ อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญที่จะ
ชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมทั้งการควบคุม ดูแลรักษา การใหบริการแกชุมชน การรูจักสงเสริมทะนุบํารุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู  

 การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล 

 การดูแลความสะอาด  ไดแก บริเวณโรงเรียนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยทั่วไปสะอาด  ดําเนินการดูแลความสะอาดรอบๆ
บริเวณโรงเรียน การสุขาภิบาล ไดแก  มีระบบระบายนํ้าที่ดีไมมีน้ําขัง มีระบบนําน้ําที่ใชแลวมาใช
ประโยชนอีก สวมใชงานไดดีไมมีกลิ่นเหม็น จัดโรงอาหารไดถูกหลักสุขาภิบาล และจัดเก็บอุปกรณ
การประกอบอาหารอยางมีระบบ จัดทําบอดักไขมัน  

 

                                                 
52

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปนนิติบุคล (กรุงเทพ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ), 2546), 17. 
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 การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  
 การจัดสถานท่ีใหมีความรมรื่น จัดสภาพบริเวณโรงเรียนใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 

รมรื่นสวยงาม มีไมยืนตนและไมประดับเหมาะสมกับสถานที่ การตกแตงบริเวณอาคาร จัดสวนหยอม 
หรือสื่อกลางแจงที่เหมาะสมกับสถานที่ สถานที่พักผอน  จัดใหมีศาลา ซุม มุมพักผอน หรือท่ีนั่งนอก
อาคาร จัดสถานที่ใหนักเรียนไดเลนออกกําลังกายอยางเหมาะสม  

 การใชอาคารสถานท่ี  
ใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม ใหบริการดานสถานท่ีแกชุมชนและสวน

ราชการอ่ืนๆ  จัดหาพัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานท่ี มีการตอ
เติม ดัดแปลงใหมีสภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

 

การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่น 

ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนา
สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสรมในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล53 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.  เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน ซึ่ง
จะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบขายภารกิจ 

 1.  การดูแลพัฒนาอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 

 2.  การดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในโรงเรียน 

 3.  การบริการงานกิจการหอพัก 

 4.  การสงเสริมกิจการสหกรณ 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น
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 5.  การสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 

 6.  การสรางเกียรติภูมสถาบัน 

 7.  การจัดสวัสดิการครู บุคลากร และนักเรียน 

 8.  การประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 9.  การสรางความรวมมือกับชุมชน 

การบริหารแบบมืออาชีพ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 ระบุไววาใหกระทรวงศึกษาธิการ
สงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเปนวิชาชีพชั้นสูง มีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
เปนองคกรอิสระ มีอานาจหนาที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ รวมท้ังกากับดูแลและการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหมีองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการครู (ธีระ รุญเจริญ 2543 : 8-9) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 เมื่อนามาวิเคราะห พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีใบประกอบวิชาชีพ มีองคกร
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนวิชาชีพชั้นสูง  

ในการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพจะตอง ใชผูบริหารสถานศึกษาที่เปนผูบริหารมืออาชีพ  จึงจะ
สามารถประกันคุณภาพทางการศึกษาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมืออาชีพจึง
ตองมีความรับผิดชอบตอผลงาน ของตนเองอยางยิ่งยวด ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวม ความรูเกี่ยวกับ
ผูบริหารมืออาชีพ นาเสนอเปนหัวขอดังตอไปน้ี 54 

ความหมายของผูบริหารมืออาชีพ  

การบริหารงาน เปนกระบวนการทางสังคมที่จาเปนอยางหนึ่งทางการดาเนินงานทุกชนิด ให
สาเร็จลุลวงไปบังเกิดความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในสังคม ผูดาเนินการใหงานตาง ๆ บรรลุ
เปาหมายจาเปนจะตองใชผูบริหารที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในการบริหารจัดการและมี
ผลงานเปนที่ประจักษ สามารถเปนแบบอยางและไดรับการยอมรับท้ังในวงการศึกษาและวงการ
วิชาชีพอ่ืน เปนผูบริหารที่ทรงประสิทธิภาพหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ผูบริหารมืออาชีพ” ไดมี
นักวิชาการกลาวถึง ผูบริหารมืออาชีพไวตาง ๆ กันพอสรุปไดดังนี้ ดนัย เทียนพุฒ (2530 : 9-17) ได
ศึกษาหลักการทางานการบริหาร และการดาเนินชีวิตของผูบริหารมือชีพในประเทศไทย จานวน 6 

ทาน ไดสรุปคุณสมบัติของผูบริหารมืออาชีพ ไวดังนี้ 1. เปนผูมีความรอบรู มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว
และทันตอเหตุการณ 2. เปนผูมีความสามารถในการจับประเด็นไดเร็ว พรอมทั้งมีความคิดเห็นของ

                                                 
54

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การบริหารการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 45. 
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ตัวเองที่เปนแนวตัดสินออกมาไดในเวลาที่ไมนานนัก 3. สามารถเลือกใชคนไดอยางเหมาะกับงาน ไม
เลนพรรคเลนพวก 4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพิจารณาไดจากการนาวิธีการและเทคโนโลยีใหม ๆ 5. 

เปนผูที่สนุกกับการทางาน 6. ไมมีความทะเยอทะยานโกรธงายหายเร็ว 7. เปนคนมีระเบียบ ละเอียด
รอบคอบ 8. เปนผูชอบอานหนังสือ 9. มีความคิดกาวหนาอยูเสมอ 10. เปนผูมีความสามารถในการ
บริหารเวลา 11. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 12. กระจายอานาจการบริหาร 13. กระตือรือรนแขงขัน
สรางความกาวหนาใหกับงาน 14. อดทนฟนฝาอุปสรรค 15. เปนคนทางานจริง 16. กลาตัดสินใจ 17. 

เปนตัวของตัวเอง 18. เปนคนตรง 19. ชอบชวยเหลือผู อ่ืน 20. การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคน  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการในประเทศมีผูทําการศึกษาไวหลายทาน ดังนี้ 
สมฤทธิ์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา มีการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและทองถิ่นโดยศึกษาปญหาและความตองการของนักเรียนและ
ทองถิ่นจัดทําแผนการสอนดําเนินการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนในการพัฒนาวิชาการดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดสอดคลองกับหลักสูตร ไดมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา  
กลุมประสบการณที่เปนปญหาที่มากท่ีสุด คือ กลุมทักษะซึ่งไดแก วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร
มีการจัดกิจกรรมใหครูพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหครูจัดทําแผนการสอน 
พรอมทั้งไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเพ่ือเปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นป
การศึกษา จากผลการศึกษาบริหารวิชาการงานวิชาการ ดานการจัดแหลงเรียนรู  และสงเสริม
สนับสนุนอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสํารวจแหลงเรียนรูที่อยูในและนอก
โรงเรียน  ทั้งบุคคลและสถานที่จัดทําทะเบียน  แหลงความรู  รวมทั้งไดสํารวจส่ือการเรียนการสอน
พบวา ไมเพียงพอกับความตองการ  สวนดานการบริหารงานวิชาการการนิเทศการศึกษาอยางเปน
ระบบน้ัน  พบวาการดําเนินการนิเทศยังไมเปนระบบการติดตามและประเมินผล55 

                                                 
55

 สมฤทธิ์  ศักดิ์เรืองฤทธ์ิ, “การบริหารงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย” (การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) , 34. 
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จันทรานี สงวนนาม ไดศึกษาคุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศของโรงเรียน
และความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหาร
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมีพฤติกรรมเปนผูนําทางวิชาการมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่ไมประสบ
ความสําเร็จและการเปนผูนําทางวิชาการเปนตัวแปรหนึ่งที่สามารถใชทํานายความสําเร็จของโรงเรียน
ประถมศึกษา56 

ณรงคฤทธิ์ ปรีชากุล ไดศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน ไดมีการใหความสําคัญในเรื่องของการวัดผลประเมินผลให
สอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตรและในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร  มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนงานไวอยางชัดเจน   มีความพรอมในเรื่องของส่ือและ
อุปกรณที่ชวยเสริมสรางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการนิเทศเพ่ือชวยปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนของคณะครูสําหรับดานปญหา อุปสรรค มีปญหาที่พบคือ ครูรับผิดชอบงาน
หลายดาน สอนหลายวิชา หองสมุดขาดเจาหนาที่บรรณารักษ ขาดการนิเทศภายใน ขาดการจัดทําสื่อ
ชวยสงเสริมการเรียนการสอน57   

พิสิทธิ์ จันทรเนตร ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา สภาพการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีดานการวางแผนงานวิชาการและ
การจัดการวิชาการมีการปฏิบัติสูงกวาดานอ่ืนๆ สวนดานที่มีการปฏิบัติงานต่ํากวาดานอ่ืนๆ  คือ  การ
พัฒนาสงเสริมทางดานวิชาการ  นอกจากน้ี  สุบิน  จันพะนันท  ไดวิจัยเรื่อง  การศึกษาปญหาการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  
ผลการวิจัยพบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียนมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ขนาดโรงเรียนตางกันมี

                                                 
56

 จันทรานี  สงวนนาม, “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร  บรรยากาศโรงเรียนและความ
พึงพอใจในงานท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535), 141. 

57
 ณรงคฤทธิ์  ปรีชากุล, “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน” (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2552) , 11. 
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ปญหาการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน  โดยผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหามากกวาผูบริหาร
โรงเรียนขนาดกลาง58 

สุณี ทรัพยประเสริฐ ไดศึกษาเรื่องการประเมินคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการ
บริหารงานสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี โดยศึกษา 5 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 5) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา1) ดานความรู
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
2) ผูบริหารที่มีคุณวุฒิตางกันมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3)  ผูบริหารที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมี
คุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการโดยรวมดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรและดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน  สวนดานการนิเทศภายในและดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและดานการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน  และการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยวุฒิการศึกษารวมกับ
ประสบการณในการทํางานพบวาไมแตกตางกัน59 

สุนันทา  วงษสมบูรณ  ไดศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ  กรณี : โรงเรียน
วัดราษฎรศรัทธาทํา ผลการวิจัยพบวา  การวิเคราะหพันธกิจ  หัวขอคุณภาพ  เปาหมายและไดตัวบงชี้
คุณภาพหลักของการบริหารวิชาการ 18 ตัว  จากการกระจายดัชนีวัดคุณภาพไดกระบวนการจัดการศึกษา
ทั้งหมด 7 กระบวนการ  คือ  วางแผน  เตรียมความพรอม จัดหาสื่อการเรียน จัดการเรียนการสอน วัดผลและ
ประเมินผลการเรียน  นิเทศติดตามผลและสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและวิเคราะหดัชนีวัดคุณภาพระดับ
ปฏิบัติการได  50  ตัวบงชี้  ซึ่งแยกตามกระบวนการจัดการศึกษา  คือ  1)  กระบวนการวางแผน  4  
ขั้นตอน  2)  กระบวนการเตรียมความพรอม  4  ขั้นตอน  3)  กระบวนการจัดหาสื่อการเรียน  4  
ขั้นตอน  4)  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  4  ขั้นตอน 5)  กระบวนการวัดผลและประเมินผล

                                                 
58

 พิสิทธิ์  จันทรเนตร, “การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามขนาดโรงเรียน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542), 98. 

59
 สุณี  ทรัพยประเสริฐ, “การประเมินคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี” (สารนิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 
101. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 
 
การเรียน  4  ขั้นตอน 6) กระบวนการนิเทศติดตามผล 4 ขั้นตอน และ 7) กระบวนการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา 4 ขั้นตอน 60 

 

งานวิจัยในตางประเทศ 

ไดมีผูทําการศึกษาวิจัยในเรื่องการบริหารงานวิชาการไวหลายทาน  ดังนี้ 
สปารค (Sparks)  ทําการวิจัยเรื่อง  ครูใหญโรงเรียนในเคนต๊ักกี้ (Kentucky)  จากผลการวิจัย

พบวา ครูใหญใชเวลาในการทํางานมากที่สุดตามลําดับดังนี้ คือ การนิเทศการสอน การแนะแนว การ
ประชาสัมพันธ การศึกษาทางวิชาการตาง ๆ งานธุรการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การควบคุมระเบียบ
วินัยและการสอน สวนความเขาใจในการบริหารงานของครูใหญเมื่อเปรียบเทียบกันแลวพบวา ความ
เขาใจของครูใหญไมไดขึ้นอยูกับทองถิ่นที่โรงเรียนต้ังอยู  แตจะขึ้นอยูกับขนาดโรงเรียน โรงเรียนสวนใหญ
ครูใหญจะมีความเขาใจในการบริหารงานดีกวาครูใหญโรงเรียนขนาดเล็ก61 

แมคคาธี (McCathy) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนในรัฐนิวเจอรซี่ จากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร ผูชวยผูบริหารฝาย
วิชาการ  หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีความเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและ
ผูชวยฝายวิชาการเก่ียวกับบทบาทในการปฏิบัติงานวิชาการ เรื่องการสังเกตการสอนการวัดผลประเมินผล  
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการ  
นอกจากน้ีกลุมตัวอยางท้ังหมดมีความเห็นตรงกันวาผูบริหารโรงเรียนสมควรจะมีบทบาท ความ
รับผิดชอบและบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด62 

สมิท  (Smith)  ไดการวิจัยเร่ือง การพรรณนาเก่ียวกับพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของครูใหญโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมของครูใหญที่ทําใหงานเกิดประสิทธิผล
นั้น  เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 1) สรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารระดับสูงกวา
คณะกรรมการ 2) วางแผนและรวมมืออยางใกลชิดกับคณะครูในโรงเรียน 3) สรางความเขาใจในการ
ติดตอที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน 4)กระตุนใหครูมีการพัฒนาทั้งดานอาชีพและดานสวนตัว 5) ทําให
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 สุนันทา  วงษสมบูรณ, “กระบวนการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพศึกษากรณี: โรงเรียนวัด
ราษฎรศรัทธาทํา” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 
2547). 

61
 Sparks, “Educational  Connoisseurship  and  Criticism : Their  Form  and  

Function in Educational Evaluation”, Journal of Aesthetic Education, (1976): 113. 
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 Water M.McCathy, “The  Role of the Secondary  School Principal in New 

Jersey” Dissertation Abstract International 32, 2 (August, 1971) : 705A. 
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มีความมั่นคงและความเช่ือมันในตนเองสูงในบรรยากาศของโรงเรียน 6) ทํางานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ 
ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 7) ทํางานอยางมีสัมพันธภาพอันดียิ่งกับชุมชน 8) เปนผูนําในทางวิชาการ63 

วิลเลี่ยมส (Williams) ไดทําการวิจัยเรื่อง งานในหนาที่ของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ครูใหญสวนมากใชเวลาในการประเมินและ
ปรับปรุงการสอนนอยและมักจะมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการประเมินผลและปรับปรุงการสอน
ใหกับหัวหนาหมวดวิชา การนิเทศการสอนของครูใหญมีนอยมาก และโรงเรียนขนาดใหญมากเวลาที่
ครูใหญใหปรับปรุงการสอนยิ่งนอยลง64 

 

สรุป 

 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
ซึ่งองคประกอบตาง ๆ เปนตัวบงชี้รูปแบบในการบริหารโดยยึดความสอดคลองกับนโยบายและ
สภาพการณในปจจุบันที่สถานศึกษาไดปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเปนสถานศึกษาดีมีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองได เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
ตอไป ซึ่งการบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จไดตองอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎี เปนกรอบ
สําหรับการดําเนินงานและความมุงมั่นทุมเทของผูบริหาร ครู บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของ อีกทั้ง
รูปแบบการปฏิบัติงานท่ีมีความกระชับชัดเจน โปรงใสและทรัพยากรสนับสนุนที่ เพียงพอในการจะ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของผูเรียน พรอมทั้งมีวิสัยทัศนของการบริหาร การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตร มีบรรยากาศของความเปนสังคมแหงการเรียนรู การใหเกียรติและยก
ยองซึ่งกันและกัน  จนเกิดความภาคภูมิใจในองคการของตนท้ังในฐานะผูบริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ผูปกครอง  และชุมชน ซึ่งจะเปนแรงจูงใจของทุกฝายที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนให
ประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  พัฒนา
การศึกษาของชาติตอไป 
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 Smith and others, The Education’s Encyclopedia  (New  Jersey : Prentice – 

Hall Inc., 1971), 55. 
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 Williams, “Educational  Connoisseurship  and  Criticism : Their  Form  and  
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บทที่  3 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง“องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต”  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) องคประกอบและตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และ2) ผลการยืนยัน
องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใชสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูล
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 ทาน รองผูอํานวยการ 1 ทาน และครูผูสอน 2 ทาน การ
ดําเนินการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ 
และการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว สามารถแลวเสร็จตามกําหนด และมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียด และข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการดําเนินการ
วิจัย โดยการศึกษาและคนควาหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ ตลอดจนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยปรึกษาและขอคําแนะนําในการจัดทําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือนําผลท่ีไดจาก
การศึกษามาจัดทําเปนโครงการวิจัย แลวนําเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ
วิทยานิพนธ และนํามาปรับปรุงแกไขโครงการวิจัย จัดทําโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห สังเคราะหเอกสารตาง ๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสรางและพัฒนา เครื่องมือ 
นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพ นําเครื่องมือที่พัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยทํา
หนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางใหตอบแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง 
วิเคราะหขอมูล และแปลผลขอมูลเพ่ือหาองคประกอบ และนําเสนอการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
 การรายงานผลการวิจัยเปนขนตอนการรางรายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธตรวจความถูกตอง ปรับปรุงแกไข และแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
บัณฑิตเสนอแนะ จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
ดังแผนภูมิที่ 2  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึง
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากรและ
กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัยตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยแบบ
ศึกษากลุมตัวอยาง ศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study design) ซึ่งเขียนไดดังนี ้
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ขั้นตอนการดําเนินงาน  กระบวนการ  ผลท่ีได 
ขั้นตอนที่ 1 
การจัดเตรียม 
โครงการวิจัย 

 -  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับองคประกอบ 
   การบริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

-  ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา ฯ 

 ไดกรอบแนวคิด 
การวิจยัองคประกอบ 
การบริหารสถานศึกษา 

     
  การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย 

-  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
-  พัฒนาแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
-  สัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
    

 ไดตัวแปรท่ีเกี่ยวของ 
กับองคประกอบ 
การบริหารสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกจิ จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

     
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 

การดําเนิน 
การวิจยั 

 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
-  พัฒนาแบบสอบถาม 
-  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอง 
   เชิงเนื้อหา (validity) โดยวธิีหาคาดัชนีความสอดคลอง 
   (IOC) และปรับปรุงแบบสอบถาม 
-  หาคาความเช่ือมั่นเครื่องมือโดยนําไปทดลองใชกับ 
   ผูบริหาร และครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง แลวนาํมาหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

  
 

 
ไดแบบสอบถาม 

 

    
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

-  สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางซ่ึงไดมาจากการ
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางเครจซี และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan)  

  
ไดขอมูลองคประกอบ 

ของการบริหาร
สถานศึกษา 

    
  การวิเคราะหองคประกอบ 

-  การวิเคราะหองคประกอบหลัก (exploratory factor 
   Analysis)  
 

 ไดองคประกอบและตัว
บงชี้การบริหาร
สถานศึกษา 

     
ขั้นตอนที่ 3 
การรายงาน 
ผลการวิจยั 

  
ยืนยันการบรหิารงานดวยผูทรงคุณวุฒิ 7 ทาน 

 ไดผลยืนยันองคประกอบ
และตัวบงชี้การบรหิาร

สถานศึกษา 

 

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 100 

          
 
 
 
 
  เมื่อ  R  หมายถึง  กลุมตัวอยาง 
    X  หมายถึง  ตัวแปรตาง ๆ ที่นํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
    O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 ที่ตั้งอยูในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งหมด 1,170 โรง 
 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยสุมมาจากประชากรตามสัดสวนของสถานศึกษาท่ีผานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)
รอบที่ 2 ที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการกําหนดขนาดของ
ตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ได
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 306 โรงเรียน จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งหมด 
10 เขต  
 
ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียนประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการหรือรักษาราชการ
แทน และครู 2 คน รวมโรงเรียนละ 4 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,164 คน แสดงไดดังตารางท่ี 5  
 
 
 
 
 
 

                                        O 
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ตารางที่ 5 ประชากร  กลุมตัวอยาง และผ ูใหขอมูล 
 

สํานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษา 

ประชากร 
(สถานศึกษา) 

ตัวอยาง 
(สถานศึกษา) 

ผูใหขอมูล 
รวม 

ผูอํานวยการ 
รอง

ผูอํานวยการ 
ครู 

1. ปตตานี       
     -  เขต 1 139 36 36 36 72 144 
     -  เขต 2 121 32 32 32 64 128 
     -  เขต 3 71 19 19 19 38 76 
1. ยะลา       
     -  เขต 1 117 31 31 31 62 124 
     -  เขต 2 133 35 35 35 70 140 
     -  เขต 3 36 9 9 9 18 36 
1. นราธิวาส       
     -  เขต 1 149 39 39 39 78 156 
     -  เขต 2 118 31 31 31 62 124 
     -  เขต 3 78 20 20 20 40 80 
1. สงขลา       
     -  เขต 3 208 54 54 54 108 216 

รวม 1170 306 306 306 612 1,164 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ การบริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่ไดจากการสังเคราะหเนื้อหาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของและจากการสัมภาษณ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 
 1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (semi structured interview) เพ่ือใชกับขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่ ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัว ประกอบดวย เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  
ตําแหนงปจจุบัน และระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert) 1 ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษานอยที่สุด 
     ใหมีน้ําหนัก 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษานอย   
     ใหมีน้ําหนัก 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาปานกลาง  
     ใหมีน้ําหนัก 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษามาก  
     ใหมีน้ําหนัก 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด   
     ใหมีน้ําหนัก 5 คะแนน 
 
การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือดังนี้ 

1. การสรางเครื่องมือ 

                                                        
1 Rensis  Likert, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 

6  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538), 114-115. 
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  1.1 การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการ
บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชการ
สังเคราะหเนื้อหา (content synthesis) เพ่ือใหไดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต แลวนําไปสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนํามาสรุปรวมกับผลสรุปของหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัย เพ่ือใหไดคาองคประกอบของการบริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของข้ันตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณแบบก่ึงมี
โครงสราง (semi structured interview)  
  1.2 การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการนํา
ขอสรุปที่ไดจากการสังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มา
สรุปเปนตัวแปรแลวสรางขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางตามที่กําหนด จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
 2. การพัฒนาเครื่องมือ 
  2.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยันความ
สอดคลองขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยวิธีหาคา IOC (Index of item Objective Congruence) ที่มีคา
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ถึง 1.00 ถือวามีความสอดคลอง โดยแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ได
คาเทากับ 1 จํานวน 120 ขอ 
  2.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช 
(try out) กับสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มิใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 10 โรงเรียนๆ ละ 4 ฉบับ รวม 40 ฉบับ แลวหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeficient) โดยมีคา
เทากับ 0.992 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสอบถามความคิดเห็นแลวนํามาวิเคราะหสรุปรวมกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการกําหนดเปนตัวแปรที่ศึกษา  
 2. การเก็บขอมูลดวยการตอบแบบสอบถาม 
 3. การเก็บขอมูลดวยการสงและรับรับคืนดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี ้
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัว ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่ และประสบการณในการทํางาน โดยใชความถี่ (frequencies) และรอยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปลายเปดแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ  มัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวิเคราะหตาม
เกณฑของเบสท (Best) 2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เปนองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เปนองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เปนองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เปนองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจริงในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เปนองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในระดับมากท่ีสุด 
 3. การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis)ใชการวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ 
“PCA” (Principal Component Analysis) ซึ่งถือเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่เขาอยูในองคประกอบ
ตัวใดตัวหน่ึง โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกวา 1 และถือเอา
                                                        

2 John W. Best,  Research in Education  (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้น
ไป ที่บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไคเซอร (Kaiser) 

 4. การวิเคราะหเพ่ือยืนยันความสอดคลองขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาใชการ
วิเคราะหดวยความถี่ (frequencies) และรอยละ (percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) จากการทําสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
 

สรุป 
 

การวิจัยเร่ือง องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค 
เพ่ือทราบองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต และเพ่ือยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาท่ีผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)รอบที่ 2 ที่ตั้งอยู
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตตัวแปรท่ีศึกษาเปนตัวแปรเกี่ยวกับองคประกอบ
การบริหาร ตัวแปรท่ีศึกษาเปนตัวแปรเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง 
(semi structured interview) และแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ 
(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเพ่ือจําแนกกลุมตัว
แปร โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และการยืนยันองคประกอบการ
บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยผูทรงคุณวุฒิ 7 ทาน 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และ 2) ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิเคราะหขอมูล
แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหตัวแปรจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลแตละตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิจัยน้ีใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยสงแบบสอบถามที่มีขอคําถาม
จํานวน 120 ขอ ไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 306 โรง สถานศึกษาละ 4 ฉบับ รวม
จํานวน 1,224 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 291 โรง จํานวน 1,164 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.10 
และเปนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณทั้งหมด ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณมาวิเคราะห
ผล ดังนี้ 
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือรักษาการผูอํานวยการสถานศึกษา และครู  จํานวน 291 โรง รวมทั้งสิ้น 1,164 คน 
เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ปจจุบัน โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาคารอยละ (percentage) รายละเอียดดัง
ตารางที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 
 

ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพท่ัวไปของตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
เพศ   
 หญิง 
 ชาย 

896 
589 

60.34 
39.86 

รวม 1,164 100.00 
อายุ   
 ต่ํากวา  35  ป 
 35 -45 ป 
 สูงกวา  45  ป 

405 
656 
424 

32.66 
33.15 
34.19 

รวม 1,164 100.00 
วุฒิการศึกษา          
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

919 
214 
31 

78.95 
18.38 
2.67 

รวม 1,164 100.00 
ตําแหนงปจจุบัน       
 ผูอํานวยการ 
 รองผูอํานวยการ/ผูรักษาการฯ 
 คร ู

291 
291 
582 

25.00 
25.00 
50.00 

รวม 1,164 100.00 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงปจจุบัน      
 ไมเกิน 1 ป 
 1 – 5  ป 
 มากกวา  5  ป 

430 
771 
284 

34.68 
42.42 
22.90 

รวม 1,164 100.00 
 
จากตารางที่ 1 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 1,164 คน เปนเพศหญิง 896 คน คิด

เปนรอยละ 60.34 และเพศชาย 586 คน คิดเปนรอยละ 39.86 ดานอายุพบวา สวนใหญอายุ สูงกวา 
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45 ป มากท่ีสุด จํานวน 424 คน คิดเปนรอยละ 34.19 นอยที่สุดอายุต่ํากวา 35 ป จํานวน 32.66  
คน คิดเปนรอยละ 32.66 ดานระดับการศึกษาพบวา สวนใหญปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 919 คน 
คิดเปนรอยละ 78.95 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 18.38 และ
ระดับปริญญาเอก นอยที่สุด จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ2.67 ดานตําแหนงปจจุบัน พบวา 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ตําแหนงละ 291 คน คิดเปนรอยละ 25.00  ครู จํานวน 582 คิดเปน
รอยละ 50.00 ดานระยะเวลาการดํารงตําแหนงปจจุบันพบวา สวนใหญ 1 – 5 ป มากที่สุด จํานวน 
771 คน คิดเปนรอยละ 42.42 นอยที่สุดมากกวา 5 ป จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 22.90  

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหตัวแปรจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อพัฒนาเครื่องมือโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีในเอกสาร
และงานวิจัย เพ่ือรวบรวมศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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1 ผู้บริหารมีกระบวนการใช้อ านาจต่อกลุ่มในองค์การเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้              

2 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา
และสามารถแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

             

3 ผู้บริหารมีการเตรียมการ วางแผน ด าเนินการตามแผนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน              

4 ผู้บริหารมีความสามารถในการปกครองเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมาย              

5 ผู้บริหารสร้างความร่วมมือให้บุคลากรท างานด้วยความสมัครใจ              
6 ผู้บริหารยึดมั่นในหลักการและนโยบายที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา              
7 ผู้บริหารใช้อ านาจที่ตนเองมีอยู่สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ               
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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8 ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุ่มเพ่ือให้งานบรรลุ
ตามจุดประสงค์ 

             

9 ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขข้อบกพร่องต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใน
โอกาสอันสมควรอย่างเหมาะสม              

10 ผู้บริหารใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานขององค์กร              
11 ผู้บริหารมีการสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
             

12 ผู้บริหารจัดสรร ค่าตอบแทน และสวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

             

13 ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานมีความสวยงาม ปลอดภัย 
เหมาะส าหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน              

14 ผู้บริหารสามารถประสานงานจากทุกฝ่ายเพ่ือการพัฒนาขององค์กร              
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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15 ผู้บริหารใช้ข้อบังคับ และกฎระเบียบ เป็นข้อตกลงในการท างาน
ร่วมกัน              

16 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใช้ความรู้ความสามารถในการ
ท างานอย่างเต็มที่              

17 ผู้บริหารสื่อสารผ่านสื่อในหลายรูปแบบ เช่น การพูด  การเขียน การใช่
ท่าทาง อย่างหลากหลาย 

             

18 ผู้บริหารสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาตรงไปตรงมาและเปิดเผย              
19 กรณีผู้บริหารสื่อสารผ่านบุคคลสื่อกลาง ผู้บริหารจัดเลือกอย่างมีความ

เหมาะสม 
             

20 ผู้บริหารใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นภาษาที่ง่ายต่อ
การเข้าใจ 

             

21 ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้องค์กรเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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22 ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานในองค์กรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา              
23 ผู้บริหารมีการแสดงพฤติกรรมผู้น าในหลายสถานการณ์ และคนอื่น

ยอมรับ 
             

24 ผู้บริหารออกหน้ารับเรื่องแทนผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการโต้แย้ง แล้วท า
การสืบสวนให้ความยุติธรรม 

             

25 ผู้บริหารนิเทศผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

             

26 ผู้บริหารใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยสั่งการต่าง ๆ               
27 ผู้บริหารชี้น าแนวทางท่ีถูกต้องส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชา              

28 ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าเผชิญกับ 
ปัญหาด้วยความมั่นใจ              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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29 ผู้บริหารให้ค าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน              
30 ผู้บริหารมีการชมเชยหรือต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาในโอกาสอันสมควร

อย่างเหมาะสม 
             

31 ผู้บริหารมีการให้รางวัล การยกย่องชมเชย เมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ท าความดี
ความชอบ 

             

32 ผู้บริหารชักน าผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน ในการพัฒนาองค์กร              
33 ผู้บริหารใช้การชักน าโดยความสมัครใจมากกว่าการใช้อ านาจในการบังคับ              
34 ผู้บริหารมอบหมายงานตามความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน              
35 ผู้บริหารคัดกรองข่าวสารก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อองค์กร              
36 ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ความรู้สึกผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่างต่อเนื่อง              
37 ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความเห็นใจ  และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน              
38 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเห็นใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน              
39 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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40 ผู้บริหารสร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยการใช้หลักธรรมภิบาล              
41 ผู้บริหารมีการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า 

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
             

42 ผู้บริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการ
บริหารงาน 

             

43 ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมการล าดับความเป็นอาวุโส  เพื่อรักษา
วัฒนธรรมไทย              

44 ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเป็นกันเอง              
45 บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีกัน มีความร่วมมือ ร่วมแรงกัน              
46 ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก              
47 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ              
48 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรรู้จักใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ 

เพ่ิมสมรรถภาพในการท างาน 
  

           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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49 ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายของสถานศึกษา 

  
           

50 ผู้บริหารจัดงานสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือสานสัมพันธ์กัน
เป็นประจ า 

             

51 1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนเพื่อ

เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน              

52 2. ผู้บริหารมีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
             

53 3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการสร้างความสัมพันธ์ในการ

ร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
             

54 4. ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับครูเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน              
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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55 5. ผู้บริหารสามารถร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงการประสานงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             

56 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงาน              
57 6. ผู้บริหารมีความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับภารกิจ/

งาน ได้อย่างเหมาะสม              

58 7. ผู้บริหารให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ              
59 8. ผู้บริหารจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา 
             

60 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงาน              

61 9. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้ค าแนะน า               

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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62 10. ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร อย่าง

ต่อเนื่อง              

63 11. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพ              

64 12. ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการทางการบริหารเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากรให้มีความพร้อม              

65 13. ผู้บริหารสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาได้

อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ 
             

66 14. ผู้บริหารมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ              
67 15. ผู้บริหารมีการใช้เครื่องมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถและความ

ช านาญ              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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68 16. ผู้บริหารสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

อย่างจริงจัง 
             

69 ผู้บริหารควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด              
70 ผู้บริหารมีส่วนช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบประดุจคนในครอบครัว              
71 ผู้บริหารมีการชี้รายละเอียดของงานต่าง ๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ

อย่างละเอียด 
             

72 ผู้บริหารเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ก่อนการติดสินใจทุกครั้ง              
73 ผู้บริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์กรได้

อย่างเหมาะสม 
             

74 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม              
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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75 ผู้บริหารจัดการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างต่อเนื่อง 
             

76 ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางของ

มาตรฐานวิชาชีพ 
             

77 ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เป็น

ประจ า              

78 ผู้บริหารปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา              
79 ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจ              
80 ผู้บริหารเปิดให้มีการออกเสียงกรณีการตัดสินใจนั้นมีผลต่อส่วนรวม              
81 การก าหนดเป้าหมายมีการระดมความคิดเห็นในองค์กรอย่างเปิดเผย              
82 เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้              

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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83 เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะท้อนบทบาทที่เหมาะสมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

             

84 ผู้บริหารมีความเข้าใจในนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
อย่างถ่องแท้              

85 ผู้บริหารอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ก าหนดเพื่อ
การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน              

86 17. ผู้บริหารสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยการก าหนดเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ              

87 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตนเองมีหน้าที่โดยตรงในการ
ก าหนด              

88 เป้าหมายที่ก าหนดเป็นเครื่องมือสามารถวัดและควบคุมประสิทธิผลได้              
89 ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพงานด้านปริมาณ  ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการ

ท างาน              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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90 ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพของงาน  ช่วยการเปรียบเทียบถึงเกณฑ์
มาตรฐาน              

91 ผู้บริหารมีการควบคุมด้านเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ให้บังคับบัญชา
อย่างรัดกุม              

92 ผู้บริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อย่างรัดกุม  เพ่ือประโยชน์สูงสุด              
93 ผู้บริหารใช้มาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการควบคุมการปฏิบัติงาน              
94 ผู้บริหารควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน              
95 การด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนมุ่งเน้นประโยชน์และคุณภาพการ

เรียนการสอนเป็นหลัก              

96 การควบคุมคุณภาพต่าง ๆ มุ่งเน้นความส าคัญไปที่นักเรียนเป็นอันดับ

แรก              

97 ผู้บริหารใช้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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98 ผู้บริหารสร้างภาพพจน์เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

อย่างชัดเจน 
             

99 ผู้บริหารให้แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน              
100 18. ผู้บริหารรีบเร่งแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนก่อนเกิดความเสียหายกับ

หน่วยงาน              

101 19. ผู้บริหารชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างสม่ าเสมอ              

102 20. ผู้บริหารน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน              
103 การด าเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้เป้าหมาย และผ่านการดูแลและควบคุม

โดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
             

104 ผู้บริหารให้น้ าหนักกับความส าคัญกับองค์กรมากกว่าเรื่องส่วนตัว              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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105 ผู้บริหารมีการศึกษาค้นคว้าและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสร้างระบบและ
แนวทางในการก าหนดเป้าหมาย 

             

106 การตัดสินใจของผู้บริหารมีความยุติธรรมและเป็นกลางในสถานการณ์ต่าง ๆ              
107 กรณีการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กรผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง

ความคิดเห็น 
             

108 ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิผลส าเร็จ 

             

109 ผู้บริหารมีกระบวนการตัดสินใจที่เป็นระบบผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
อย่างมีประสิทธิภาพ              

110 ผู้บริหารมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ              
111 ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีการตัดสินใจแบบกะทันหัน              
112 ผู้บริหารใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารงาน              
113 ผู้บริหารใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข่าวสารต่างๆ อย่างรอบครอบ              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
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114 เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะท้อนบทบาทที่เหมาะสมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง              

115 ผู้บริหารมีความเข้าใจในนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
อย่างถ่องแท้              

116 ผู้บริหารอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ก าหนดเพื่อ
การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน              

117 21. ผู้บริหารสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยการก าหนดเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ              

118 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตนเองมีหน้าที่โดยตรงในการ
ก าหนด              

119 เป้าหมายที่ก าหนดเป็นเครื่องมือสามารถวัดและควบคุมประสิทธิผลได้              
120 ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพงานด้านปริมาณ  ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการ

ท างาน              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ 3 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อ รายการ 

ดร
.ค

นท
ี่ 1

 

ดร
.ค

นท
ี่ 2

 

ดร
.ค

นท
ี่ 3

 

ดร
.ค

นท
ี่ 4

 

ดร
.ค

นท
ี่ 5

 

1 ผู้บริหารออกหน้ารับเรื่องแทนผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการโต้แย้ง แล้วท าการสืบสวนให้ความยุติธรรม      
2 ผู้บริหารนิเทศผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ      
3 ผู้บริหารใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยสั่งการต่าง ๆ ตามอ านาจที่ตนเองมี      
4 ผู้บริหารใช้อ านาจที่ตนเองมีอยู่สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ       
5 ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุ่มเพ่ือให้งานบรรลุตามจุดประสงค์      
6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน      
7 ผู้บริหารมีการชมเชยหรือต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาในโอกาสอันสมควรอย่างเหมาะสม      
8 ผู้บริหารมีการให้รางวัล การยกย่องชมเชย เมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ท าความดีความชอบ      
9 ผู้บริหารมีการสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา      
10 เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้      
11 เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะท้อนบทบาทที่เหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง      
12 ผู้บริหารมีความเข้าใจในนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้      
13 ผู้บริหารสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยการก าหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ      
14 ผู้บริหารจัดสรร ค่าตอบแทน และสวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสม      
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15 ผู้บริหารมีการศึกษาค้นคว้าและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสร้างระบบและแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย      
16 การด าเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้เป้าหมาย และผ่านการดูแลและควบคุมโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง      
17 เป้าหมายที่ก าหนดเป็นเครื่องมือที่สามรถวัดและควบคุมประสิทธิผลได้      
18 ผู้บริหารมีการควบคุมการงานด้านคุณภาพของงาน  ช่วยการเปรียบเทียบถึงเกณฑ์มาตรฐาน      
19 ผู้บริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อย่างรัดกุม  เพ่ือประโยชน์สูงสุด      
20 ผู้บริหารใช้มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นเกณฑ์ในการควบคุมการปฏิบัติงานของครู      
21 ผู้บริหารปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ครู      
22 ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางของมาตรฐานวิชาชีพครู      
23 ผู้บริหารปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา      
24 ผู้บริหารรีบเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนก่อนค้นหาผู้ก่อให้เกิดความผิดพลาด      
25 ผู้บริหารชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ      
26 ผู้บริหารมีส่วนช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคนในครอบครัว      
27 ผู้บริหารมีการชี้รายละเอียดของงานต่าง ๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอย่างละเอียด      
28 ผู้บริหารมีการควบคุมด้านเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ให้บังคับบัญชาอย่างรัดกุม      
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29 1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ      
30 2. ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการทางการบริหารเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของครูให้มีความพร้อม      
31 3. ผู้บริหารมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ      
32 4. ผู้บริหารมีการใช้เครื่องมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถและความช านาญ      
33 5. ผู้บริหารมีการน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน      
34 6. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน      
35 7. ผู้บริหารมีความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม      
36 8. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ครู      
37 9. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน      
38 10. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างดี      
39 11. ผู้บริหารสามารถร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
40 12. ผู้บริหารจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการเรียนการสอนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม

กับสถานศึกษา      
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41 ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับครูเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน      
42 13. ผู้บริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม      
43 ผู้บริหารสร้างภาพพจน์เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพและการควบคุมคุณภาพอย่างชัดเจน      
44 ผู้บริหารให้แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู      
45 การควบคุมคุณภาพต่าง ๆ มุ่งเน้นความส าคัญไปที่นักเรียนเป็นอันดับแรก      
46 ผู้บริหารเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ก่อนการติดสินใจทุกครั้ง      
47 ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจ      
48 การก าหนดเป้าหมายมีการระดมความคิดเห็นในองค์กรอย่างเปิดเผย      
49 ผู้บริหารใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ของตนเองในการประกอบการพิจารณาต่าง ๆเพ่ือการตัดสินใจ      
50 ผู้บริหารให้น้ าหนักกับความส าคัญกับองค์กรมากกว่าเรื่องส่วนตัว      
51 การตัดสินใจของผู้บริหารมีความยุติธรรมและเป็นกลางในสถานการณ์ต่าง ๆ      
52 กรณีการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กรผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือการตัดสินใจ      
53 ผู้บริหารใช้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน      
54 ผู้บริหารมีกระบวนการตัดสินใจที่เป็นระบบผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างมีประสิทธิภาพ      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ 3 แสดงสรุปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 

ดร
.ค

นท
ี่ 1

 

ดร
.ค

นท
ี่ 2

 

ดร
.ค

นท
ี่ 3

 

ดร
.ค

นท
ี่ 4

 

ดร
.ค

นท
ี่ 5

 

55 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      
56 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ เพิ่มสมรรถภาพในการท างาน      
57 ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา      
58 ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกันมีความเห็นใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน      
59 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน      
60 ผู้บริหารสร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยการใช้หลักธรรมภิบาล      
61 ผู้บริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารงาน      
62 ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก      
63 บุคลากรในโรงเรียนมีความสมัคร สามัคคีกัน มีความร่วมมือ ร่วมแรงกัน      
64 ผู้บริหารใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข่าวสารต่างๆอย่างรอบครอบ      
65 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่      
66 ผู้บริหารชักน าผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน ในการพัฒนาองค์กร      
67 ผู้บริหารใช้การชักน าโดยความสมัครใจมากกว่าการใช้อ านาจในการบังคับ      
68 ผู้บริหารใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจ      
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69 ผู้บริหารสื่อสารผ่านสื่อในหลายรูปแบบ เช่น การพูด  การเขียน การใช่ท่าทาง อย่างหลากหลาย      
70 ผู้บริหารสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาตรงไปตรงมาและเปิดเผย      
71 กรณีผู้บริหารสื่อสารผ่านบุคคลสื่อกลาง ผู้บริหารจัดเลือกอย่างมีความเหมาะสม      
72 ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะส าหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน      
73 ผู้บริหารสามารถประสานงาน จูงใจ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาขององค์กร      
74 ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมการล าดับความเป็นอาวุโส  เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย      
75 ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเป็นกันเอง      
76 ผู้บริหารแจ้งข่าวสารของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างทั่วถึง และชัดเจน      
77 ผู้บริหารมีความรู้ความสามรถในการสื่อสารผ่านสื่อ  ประเภทต่าง ๆ อย่างช านาญการ      
78 ผู้บริหารใช้การสื่อสารในเชิงสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร      
79 ผู้บริหารมีทักษะการสื่อสารในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับองค์กร      
80 ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้องค์กรเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่      
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 เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมีความ
สอดคลองกันหลายประเด็น ผูวิจัยจึงไดนํามาบูรณาการเขาดวยกัน และนํามาจัดทําเปนขอคาดัชนี
ความสอดคลองตามวัตถุประสงค (index of item – objective congruence : IOC) ของเครื่องมือ
วิจัย พบวา ไดดัชนีความสอดคลอง 0.60 ขึ้นไป และผูทรงคุณวุฒิไดเสนอใหปรับแกไขขอคําถามบาง
ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการปรับแก จนกระทั่งไดขอคําถามรวมทั้งสิ้น จํานวน 120 ขอ ซึ่งหลังจากนําไป
ทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 8 โรง สถานศึกษา ละ 4 คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน และหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม (reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) พบวาไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .992 ดังนั้น แบบสอบถามดังกลาวจึงมีความเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต   
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตผูวิจัยไดวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําคามัชฌิมเลขคณิตที่ไดมาเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท 
(Best) รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหองคกรเกิดความต่ืนตัวในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

3.58 0.64 มาก 

2. ผูบริหารเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานในองคกรตอ
ผูใตบังคับบัญชา 

3.68 0.57 มาก 

3. ผูบริหารมีการแสดงพฤติกรรมผูนําในหลายสถานการณ 
และคนอ่ืนยอมรับ 

3.74 0.51 มาก 

4. ผูบริหารมีกระบวนการใชอํานาจตอกลุมในองคการเพ่ือให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

3.96 0.22 มาก 

5. ผูบริหารใหความสําคัญตอปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและสามารถแกไขอยางรวดเร็ว 

3.84 0.31 มาก 

6. ผูบริหารมีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.65 0.24 มาก 

7. ผูบริหารมีความสามารถในการปกครองเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

3.64 0.25 มาก 

8. ผูบริหารสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความ
สมัครใจ 

3.57 0.26 มาก 

9. ผูบริหารยึดมั่นในหลักการและนโยบายท่ีถูกตองอยาง
ตรงไปตรงมา 

3.75 0.24 มาก 

10. ผูบริหารมีความเช่ือม่ันในตนเองและกลาเผชิญกับ 

ปญหาดวยความมั่นใจ 
3.64 0.22 มาก 

11. ผูบริหารชี้นําแนวทางท่ีถูกตองสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูอยูใตบังคับบัญชา 

3.68 0.16 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

12. ผูบริหารออกหนารับเรื่องแทนผูใตบังคับบัญชาเมื่อมีการ
โตแยง แลวทําการสืบสวนใหความยุติธรรม 

3.65 0.34 มาก 

13. ผูบริหารนิเทศผูอยูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.84 0.36 มาก 

14. ผูบริหารใชวิจารณญาณในการวินิจฉัยสั่งการตาง ๆ ตาม
อํานาจที่ตนเองมี 

3.65 0.33 มาก 

15. ผูบริหารใชอํานาจที่ตนเองมีอยูสนับสนุน ผลักดันใหเกิด
การพัฒนาดานตาง ๆ  

3.74 0.35 มาก 

16. ผูบริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุมเพ่ือให
งานบรรลุตามจุดประสงค 

3.81 0.38 มาก 

17. ผูบริหารใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3.82 0.64 มาก 

18. ผูบริหารมีการชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาส
อันสมควรอยางเหมาะสม 

3.84 0.74 มาก 

19. ผูบริหารมีการใหรางวัล การยกยองชมเชย เมื่อผูปฏิบัติ
หนาที่ทําความดีความชอบ 

3.87 0.52 มาก 

20. ผูบริหารใหขอเสนอแนะการแกไขขอบกพรองตอ
ผูใตบังคับบัญชาในโอกาสอันสมควรอยางเหมาะสม 

3.86 0.21 มาก 

21. ผูบริหารใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานขององคกร 3.67 0.44 มาก 
22. ผูบริหารมีการสรางกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง

ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา 
3.84 0.28 มาก 

23. ผูบริหารจัดสรร คาตอบแทน และสวัสดิการในการปฏิบัติ
หนาที่มีความเหมาะสม 

3.74 0.31 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

24. ผูบริหารมอบหมายงานตามความถนัดของผูปฏิบัติงาน 3.69 0.22 มาก 
25. ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานมีความ

สวยงาม ปลอดภัย เหมาะสําหรับเปนที่ปฏิบัติงาน 
3.88 0.36 มาก 

26. ผูบริหารสามารถประสานงาน จูงใจ ความรวมมือจากทุก
ฝายเพ่ือการพัฒนาขององคกร 

3.89 0.23 มาก 

27. ผูบริหารใชขอบังคับ และกฎระเบียบ เปนขอตกลงในการ
ทํางานรวมกัน 

3.86 0.22 มาก 

28. ผูบริหารกระตุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาใชความรู
ความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่ 

3.85 0.36 มาก 

29. ผูบริหารชักนําผูมีความรูความสามารถมารวมงาน ในการ
พัฒนาองคกร 

3.82 0.37 มาก 

30. ผูบริหารใชการชักนําโดยความสมัครใจมากกวาการใชอํานาจ
ในการบังคับ 

3.84 0.38 มาก 

31. ผูบริหารใชภาษาในการสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา เปน
ภาษาท่ีงายตอการเขาใจ 

3.64 0.39 มาก 

32. ผูบริหารสื่อสารผานสื่อในหลายรูปแบบ เชน การพูด  การ
เขียน การใชทาทาง อยางหลากหลาย 

3.66 0.36 มาก 

33. ผูบริหารสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาตรงไปตรงมาและ
เปดเผย 

3.65 0.31 มาก 

34. กรณีผูบริหารสื่อสารผานบุคคลสื่อกลาง ผูบริหารจัดเลือก
อยางมีความเหมาะสม 

3.69 0.34 มาก 

35. ผูบริหารคัดกรองขาวสารกอนจะมีการเผยแพรตอองคกร 3.94 0.33 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

36. ผูบริหารใชวิจารณญาณในการพิจารณาขาวสารตางๆ
อยางรอบครอบ 

3.87 0.33 มาก 

37. ผูบริหารมีทักษะการสื่อสารในดานตาง ๆ จนเปนที่
ยอมรับองคกร 

3.74 0.25 มาก 

38. ผูบริหารสรางความนาเชื่อถือตลอดจนความไวเนื้อเชื่อใจ
ดวยการสื่อสาร 

3.76 0.29 มาก 

39. ผูบริหารมีความรูความสามรถในการสื่อสารผานสื่อ  
ประเภทตาง ๆ อยางชํานาญการ 

3.68 0.57 มาก 

40. ผูบริหารสื่อสารสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรใน
องค 

3.69 0.61 มาก 

41. ผูบริหารใชการสื่อสารในเชิงสรางความสัมพันธอันดีใน
องคกร 

3.95 0.31 มาก 

42. ผูบริหารแจงขาวสารของหนวยงานตนสังกัดอยางทั่วถึง 
และชัดเจน 

3.97 0.22 มาก 

43. ผูบริหารสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาทั้งโดยสวนตัว และ
เปนทางการ 

3.64 0.34 มาก 

44. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและใหสารสนเทศแก
ผูปฏิบัติงานอยางรวดเร็วเทาท่ีจะทําได 

3.87 0.25 มาก 

45. ผูบริหารติดตอเกี่ยวของกับผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้น
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.66 0.28 มาก 

46. ผูบริหารจัดงานสังสรรคระหวางบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ
สานสัมพันธกันเปนประจํา 

3.54 0.24 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

47. ผูบริหารสรางวัฒนธรรมการลําดับความเปนอาวุโส  เพื่อ
รักษาวัฒนธรรมไทย 

3.85 0.34 มาก 

48. ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  อยางเปน
กันเอง 

3.86 0.52 มาก 

49. บุคลากรในโรงเรียนมีความสมัคร สามัคคีกัน มีความ
รวมมือ รวมแรงกัน 

3.89 0.31 มาก 

50. ผูบริหารมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน
เปนอยางมาก 

3.87 0.36 มาก 

51. ผูบริหารสนใจและเอาใจใสความรูสึกผูใตบังคับ บัญชา
อยางตอเนื่อง 

3.86 0.34 มาก 

52. ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา  มีความเห็นใจ  และ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

3.66 0.35 มาก 

53. ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันมีความเห็นใจและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

3.74 0.38 มาก 

54. ผูบริหารสรางบรรยากาศความอบอุนเหมือนอยูใน
ครอบครัวเดียวกัน 

3.72 0.34 มาก 

55. ผูบริหารสรางความสามัคคีในหมูคณะโดยการใช
หลักธรรมภิบาล 

3.75 0.31 มาก 

56. ผูบริหารมีการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษา คนควา มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

3.76 0.25 มาก 

57. ผูบริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหมๆเพ่ือเปนเครื่องมือและ
แนวทางในการบริหารงาน 

3.77 0.32 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

58. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.86 0.32 มาก 

59. ผูบริหารมีการสนับสนุนใหครูรูจักใชความรู 
ความสามารถที่มีอยู เพิ่มสมรรถภาพในการทํางาน 

3.95 0.61 มาก 

60. ผูบริหารมีการบริหารงานโดยใชความรูความคิดกําหนด
ทิศทางเพ่ือมุงสูเปาหมายของสถานศึกษา 

3.64 0.32 มาก 

61. ผูบริหารมีกระบวนการตัดสินใจที่เปนระบบผาน
กระบวนการกล่ันกรองอยางมีประสิทธิภาพ 

3.87 0.31 มาก 

62. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.65 0.35 มาก 

63. ผูบริหารมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิ ในกรณีการตัดสินใจ
ที่กะทันหัน 

3.68 0.64 มาก 

64. ผูบริหารใชองคความรู และประสบการณของตนเองใน
การประกอบการพิจารณาตาง ๆเพื่อการตัดสินใจ 

3.69 0.21 มาก 

65. ผูบริหารใหน้ําหนักกับความสําคัญกับองคกรมากกวา
เรื่องสวนตัว 

3.95 0.24 มาก 

66. การตัดสินใจของผูบริหารมีความยุติธรรมและเปนกลาง
ในสถานการณตาง ๆ 

3.96 0.32 มาก 

67. กรณีการตัดสินใจที่มีผลตอองคกรผูบริหารเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

3.74 0.24 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

68. ผูบริหารเปรียบเทียบขอดีและขอเสีย กอนการติดสินใจ
ทุกครั้ง 

3.65 0.21 มาก 

69. ผูบริหารสรางความเช่ือม่ัน และความไววางใจ 3.34 0.64 มาก 
70. ผูบริหารเปดใหมีการออกเสียงกรณีการตัดสินใจนั้นมีผล

ตอสวนรวม 
3.65 0.52 มาก 

71. การกําหนดเปาหมายมีการระดมความคิดเห็นในองคกร
อยางเปดเผย 

3.87 0.25 มาก 

72. เปาหมายของกิจการตาง ๆ มีความชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได 

3.88 0.56 มาก 

73. เปาหมายของกิจการตาง ๆ สะทอนบทบาทท่ีเหมาะสม
กับบุคคลที่เก่ียวของ 

3.89 0.51 มาก 

74. ผูบริหารมีความเขาใจในนโยบายเปาหมายและ
วัตถุประสงคตาง ๆ อยางถองแท 

3.64 0.54 มาก 

75. ผูบริหารอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย
ที่กําหนดเพ่ือการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

3.85 0.54 มาก 

76. ผูบริหารสรางความแข็งแกรงขององคกรดวยการกําหนด
เปาหมายที่มีประสิทธิภาพ 

3.75 0.32 มาก 

77. ผูบริหารมีการศึกษาคนควาและปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
สรางระบบและแนวทางในการกําหนดเปาหมาย 

3.61 0.31 มาก 

78. การดําเนินการตาง ๆ อยูภายใตเปาหมาย และผานการ
ดูแลและควบคุมโดยผูบริหารอยางตอเนื่อง 

3.84 0.21 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

79. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอเปาหมายที่ตนเองมีหนาท่ี
โดยตรงในการกําหนด 

3.74 0.33 มาก 

80. เปาหมายที่กําหนดเปนเครื่องมือที่สามรถวัดและควบคุม
ประสิทธิผลได 

3.76 0.35 มาก 

81. ผูบริหารมีการควบคุมคุณภาพงานดานปริมาณ  ซึ่งมี
ความคุมคาตอการทํางาน 

3.84 3.84 มาก 

82. ผูบริหารมีการควบคุมการงานดานคุณภาพของงาน  ชวย
การเปรียบเทียบถึงเกณฑมาตรฐาน 

3.87 3.67 มาก 

83. ผูบริหารมีการควบคุมดานเวลาในการปฏิบัติงานของผูให
บังคับบัญชาอยางรัดกุม 

3.66 3.84 มาก 

84. ผูบริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยางรัดกุม  เพ่ือ
ประโยชนสูงสุด 

3.86 0.32 มาก 

85. ผูบริหารใชมาตรฐานวิชาชีพครูเปนเกณฑในการควบคุม
การปฏิบัติงานของครู 

3.95 0.61 มาก 

86. ผูบริหารปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เพ่ือเปน
แบบอยางแกครู 

3.64 0.32 มาก 

87 การดําเนินงานตาง ๆ ในโรงเรียนมุงเนนประโยชนและ
คุณภาพการเรียนการสอนเปนหลัก 

3.87 0.31 มาก 

88. การควบคุมคุณภาพตาง ๆ มุงเนนความสําคัญไปที่
นักเรียนเปนอันดับแรก 

3.65 0.35 มาก 

89. ผูบริหารใชมาตรฐานเดียวกันกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน 3.68 0.64 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

90. ผูบริหารสรางภาพพจนเกี่ยวกับการสรางคุณภาพและ
การควบคุมคุณภาพอยางชัดเจน 

3.69 0.21 มาก 

91. ผูบริหารใหแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
คร ู

3.95 0.24 มาก 

92. ผูบริหารจัดการฝกอบรม  การศึกษาดูงานตาง ๆ  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา  อยางตอเนื่อง 

3.86 0.32 มาก 

93. ผูบริหารมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
แนวทางของมาตรฐานวิชาชีพครู 

3.95 0.61 มาก 

94. ผูบริหารมีการจัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยูเปนประจํา 

3.64 0.32 มาก 

95. ผูบริหารปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 3.87 0.31 มาก 

96. ผูบริหารรีบเรงแกไขปญหาตาง ๆ อยางเรงดวนกอน
คนหาผูกอใหเกิดความผิดพลาด 

3.65 0.35 มาก 

97. ผูบริหารชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
แกผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

3.68 0.64 มาก 

98. ผูบริหารควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 

3.69 0.21 มาก 

99. ผูบริหารมีสวนชวยในการปฏิบัติหนาที่ในรูปแบบ  คนใน
ครอบครัว 

3.95 0.24 มาก 

100. ผูบริหารมีการชี้รายละเอียดของงานตาง ๆ ให
ผูใตบังคับบัญชาทราบอยางละเอียด 

3.96 0.32 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

101. ผูบริหารมีการใชความรูความสามารถแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.97 0.65 มาก 

102. ผูบริหารมีการสรางสรรคและพัฒนาผลงานเพื่อใหเกิดผล
ดีตอสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.65 0.84 มาก 

103. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชวิธีการตาง ๆ 
ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

3.95 0.22 มาก 

104. ผูบริหารสามารถใชกระบวนการทางการบริหารเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูใหมีความพรอม 

3.84 0.31 มาก 

105. ผูบริหารสามารถใชวิธีการตาง ๆ เพ่ือชวยเปนเครื่องมือ
ในการตัดสินปญหาไดอยางถูกตอง และเปนระบบ 

3.72 0.25 มาก 

106. ผูบริหารมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

3.64 0.87 มาก 

107. ผูบริหารมีการใชเครื่องมือสําหรับการบริหารงานตาม
ความสามารถและความชํานาญ 

3.54 0.45 มาก 

108. ผูบริหารสามารถจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

3.55 0.56 มาก 

109. ผูบริหารมีการนํากลยุทธใหม ๆ มาใชดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.58 0.54 มาก 

110. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจในเร่ืองการเรียนการสอน 3.64 0.46 มาก 
111. . ผูบริหารสามารถเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่

ยอมรับของผูรวมงานในเรื่องการเรียนการสอน 
3.57 0.65 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  (ตอ) 

(n=291) 
ขอที่ ขอคําถาม X  S.D ระดับ 

112. . ผูบริหารมีความรูและสามารถสรางองคความรูใหม ๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.65 0.58 มาก 

113. . ผูบริหารเปนวิทยากรใหความรูแกครูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

3.58 0.64 มาก 

114. . ผูบริหารจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตาง ๆ ในเรื่อง
การเรียนการสอนและใชภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมกับสถานศึกษา 

3.88 0.33 มาก 

115. . ผูบริหารมีความเช่ียวชาญและเปนนักวิชาการท่ีดีในการ
ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกครู 

3.65 0.24 มาก 

116. . ผูบริหารสนับสนุนใหครูรูจักใชแนวคิดเก่ียวกับการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3.57 0.25 มาก 

117. . ผูบริหารมีความรูและสนับสนุนการทํางานรวมกันเปน
กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.86 0.65 มาก 

118. . ผูบริหารมีความรูความสามารถเก่ียวกับการสราง
ความสัมพันธในการรวมงานกับผูอ่ืนไดอยางดี 

3.65 0.25 มาก 

119. . ผูบริหารสามารถรวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตลอดถึง
การประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.67 0.23 มาก 

120. . ผูบริหารใหความเปนกันเองกับครูเพ่ือลดความกดดันใน
การปฏิบัติงาน 

3.56 0.44 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา โดยภาพรวมขอคําถามท้ัง 120 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิต อยูระหวา ง     
3.51  - 3.98 แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเก่ียวกับคาระดับของตัวแปรโดยมัชฌิมเลขคณิตตั้งแต

   ส
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ระดับมากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  อยูระหวาง  0.21 - 0.87  แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
ตัวแปรคอนขางแตกตางกัน  
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต   

 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ขอตกลงสําคัญ คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะหองคประกอบ 
จากการวิเคราะหองคประกอบ ไดผลดังตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 แสดงคา KMO – Meyer – Olkin and Bartlett’s Test 

 

Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy. .921 

Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx. Chi - Square 54321.213 

 df 18421 

 Sig. .000 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบ KMO ของขอมูลชุดที่เก็บไดจากการวิจัย ไดเทากับ .921 
แสดงวาขอมูลชุดนี้สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
โดยคาสถิติทดสอบ  Bartlett’s Sphericity Test มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาเมทริกซสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไป
วิเคราะหองคประกอบตอไป  
 การวิเคราะหในขั้นตอนนี้ใชการสกัดองคประกอบ ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis : PCA) ดวยการหมุนแกนแบบต้ังฉาก และการหมุนแกนดวยวิธี
วาริแมกซ โดยขอตกลงเบื้องตน ในการศึกษาครั้งนี้ใชเกณฑในการเลือกองคประกอบดังนี้ 1) มีคา
น้ําหนักองคประกอบตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 2) มีคาไอเก็น มากกวา 1 และ 3) มีตัวแปรอธิบาย
องคประกอบมากกวา 3 ตัวขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑดังกลาว  ไดจํานวนองคประกอบและคา
ความแปรปรวนของตัวแปรดังตารางที่ 6 

   ส
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ตารางที่ 6  แสดงองคประกอบ คาไอเก็น คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   

 

องคประกอบ คาความแปรปรวนของ    
ตัวแปร 

คาความแปรปรวนรอยละ คาความแปรปรวน
สะสมรอยละ 

1 23.430 19.525 19.525 

2 22.882 19.068 38.593 

3 7.158 5.965 44.558 

4 6.109 5.090 49.649 

5 4.737 3.948 53.597 

6 2.467 2.056 55.653 

7 2.266 1.888 57.541 

8 1.927 1.606 59.146 

9 1.697 1.414 60.560 

10 1.626 1.355 61.915 

11 1.487 1.239 63.155 

12 1.384 1.153 64.308 

 

 จากตารางที่ 6 แสดงองคประกอบ คาไอเก็น คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต  พบวา องคประกอบท่ีมีคาไอเก็นมากกวา 1 มี 12 องคประกอบ เมื่อหมุน
แกนแลวอธิบายความแปรปรวนไดทั้งหมดรอยละ 63.155 แตเมื่อพิจารณาตามเกณฑการคัดเลือก
องคประกอบที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต้ังแต 0.50 ขึ้นไป มีคาไอเก็น มากกวา 1 และมีตัวแปร
อธิบายองคประกอบมากกวา 3 ตัวขึ้นไป พบวา มีเพียง 7 องคประกอบที่มีคุณสมบัติ รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 8 – 14 
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ตารางที่ 7 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละรายการ  
 

ตัวแปร ขอความ 
น้ําหนักองคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 

7. ผูบริหารมีความสามารถในการ
ปกครองเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย 

.856       

15. ผูบริหารใชอํานาจที่ตนเองมีอยู
สนับสนุน ผลักดันใหเกิดการพัฒนา
ดานตาง ๆ  

.823       

27. ผูบริหารใชขอบังคับ และ
กฎระเบียบ เปนขอตกลงในการ
ทํางานรวมกัน 

.845       

30. ผูบริหารใชการชักนําโดยความสมัคร
ใจมากกวาการใชอํานาจในการบังคับ 

.754       

44. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและให
สารสนเทศแกผูปฏิบัติงานอยาง
รวดเร็วเทาท่ีจะทําได 

.744       

51. ผูบริหารสนใจและเอาใจใส
ความรูสึกผูใตบังคับ บัญชาอยาง
ตอเนื่อง 

.723       

57. ผูบริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหมๆ
เพ่ือเปนเครื่องมือและแนวทางใน
การบริหารงาน 

.711       

60. ผูบริหารมีการบริหารงานโดยใช
ความรูความคิดกําหนดทิศทางเพ่ือ
มุงสูเปาหมายของสถานศึกษา 

.654 

 

     

66. การตัดสินใจของผูบริหารมีความ
ยุติธรรมและเปนกลางใน
สถานการณตาง ๆ 

.623 
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ตารางที่ 7 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละรายการ (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
น้ําหนักองคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 

74. ผูบริหารมีความเขาใจในนโยบาย
เปาหมายและวัตถุประสงคตาง ๆ 
อยางถองแท 

.612 

 

     

76. ผูบริหารสรางความแข็งแกรงของ
องคกรดวยการกําหนดเปาหมายที่
มีประสิทธิภาพ 

.600 

 

     

80. เปาหมายที่กําหนดเปนเครื่องมือที่
สามรถวัดและควบคุมประสิทธิผล
ได 

.521 

 

     

97. ผูบริหารชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

 .874      

91. ผูบริหารใหแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 .741      

103. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชวิธีการตาง ๆ ในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 .654      

106. . ผูบริหารสามารถจัดทําแผนกลยุทธ
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

 .621      

109. . ผูบริหารมีการนํากลยุทธใหม ๆ มา
ใชดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

 .614      

108. . ผูบริหารสามารถจัดทําแผนกลยุทธ
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

 .598      
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ตารางที่ 7 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละรายการ (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
น้ําหนักองคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 

114. . ผูบริหารมีการนําการบริหาร
วิชาการมาใชในการบริหารวิชาการ 

 .578      

98. ผูบริหารควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
อยางใกลชิด 

 .562      

113. . ผูบริหารจัดใหมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการตาง ๆ ในเรื่องการเรียนการ
สอนและใชภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

 .523      

111. . ผูบริหารสามารถเปนผูนําที่มีความ
เชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงานในเรื่องการเรียนการสอน 

 
 

.671     

117. . ผูบริหารมีความรูและสนับสนุนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

.637     

115. . ผูบริหารมีความเช่ียวชาญและเปน
นักวิชาการท่ีดีในการใหคําแนะนํา 
ปรึกษาแกครู 

 

 

.631     

112. . ผูบริหารมีความรูและสามารถสราง
องคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 

 

.611     

110. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจใน
เรื่องการเรียนการสอน 

 
 

.603     
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ตารางที่ 7 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละรายการ (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
น้ําหนักองคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 

103. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชวิธีการตาง ๆ ในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

.520     

118. . ผูบริหารมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธใน
การรวมงานกับผูอ่ืนไดอยางดี 

 

 

.521     

101. . ผูบริหารมีการใชความรู
ความสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 
 

.511     

82. ผูบริหารมีการควบคุมการงานดาน
คุณภาพของงาน  ชวยการ
เปรียบเทียบถึงเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 .821    

78. การดําเนินการตาง ๆ อยูภายใต
เปาหมาย และผานการดูแลและ
ควบคุมโดยผูบริหารอยางตอเนื่อง 

 

 

 .754    

83. ผูบริหารมีการควบคุมดานเวลาใน
การปฏิบัติงานของผูใหบังคับบัญชา
อยางรัดกุม 

 

 

 .752    

89. ผูบริหารใชมาตรฐานเดียวกันกับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน 

 
 

 .721    

84. ผูบริหารมีการควบคุมงบประมาณ  
อยางรัดกุม  เพื่อประโยชนสูงสุด 

 
 

 .711    

81. ผูบริหารมีการควบคุมคุณภาพงาน
ดานปริมาณ  ซึ่งมีความคุมคาตอ
การทํางาน 

 

 

 .698    
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ตารางที่ 7 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละรายการ (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
น้ําหนักองคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 

88. การควบคุมคุณภาพตาง ๆ มุงเนน
ความสําคัญไปที่นักเรียนเปนอันดับ
แรก 

 

 

 .645    

107. . ผูบริหารมีการใชเครื่องมือสําหรับ
การบริหารงานตามความสามารถ
และความชํานาญ 

 

 

  .754   

104. . ผูบริหารสามารถใชกระบวนการ
ทางการบริหารเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูใหมีความพรอม 

 

 

  .537   

106. . ผูบริหารมีความคลองแคลวในการ
ใชเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

  .875   

105. . ผูบริหารสามารถใชวิธีการตาง ๆ 
เพ่ือชวยเปนเครื่องมือในการตัดสิน
ปญหาไดอยางถูกตอง และเปน
ระบบ 

 

 

  .523   

103. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชวิธีการตาง ๆ ในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

  .510   

51. ผูบริหารสนใจและเอาใจใส
ความรูสึกผูใตบังคับ บัญชาอยาง
ตอเนื่อง 

 

 

   .655  

55. ผูบริหารสรางความสามัคคีในหมู
คณะโดยการใชหลักธรรมภิบาล 

 
 

   .642  
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ตารางที่ 7 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละรายการ (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
น้ําหนักองคประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 

55. ผูบริหารสรางความสามัคคีในหมู
คณะโดยการใชหลักธรรมภิบาล 

 
 

   .642  

53. ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันมี
ความเห็นใจและชวยเหลือเกื้อกูล
กัน 

 

 

   .624  

52. ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา  มี
ความเห็นใจ  และชวยเหลือเกื้อกูล
กัน 

 

 

   .641  

54. ผูบริหารสรางบรรยากาศความ
อบอุนเหมือนอยูในครอบครัว
เดียวกัน 

 

 

   .534  

41. ผูบริหารใชการสื่อสารในเชิงสราง
ความสัมพันธอันดีในองคกร 

 
 

    .744 

37. ผูบริหารมีทักษะการสื่อสารในดาน
ตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับองคกร 

 
 

    .655 

38. ผูบริหารสรางความนาเชื่อถือ
ตลอดจนความไวเนื้อเชื่อใจดวยการ
สื่อสาร 

 

 

    .611 

43. ผูบริหารสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา
ทั้งโดยสวนตัว และเปนทางการ 

 
 

    .532 

 
จากตารางที่  7  พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละรายการ 

จํานวน 50 ตัวแปร โดยท่ีองคประกอบท่ี 1 มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.856 

ถึง  0.521 องคประกอบที่ 2 มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.874 ถึง 0.523 

องคประกอบที่ 3 มีคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.671 ถึง 0.511  องคประกอบที่ 
4 มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.821 ถึง 0.645 องคประกอบท่ี 5 มีคาน้ําหนัก
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องคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.754 ถึง 0.510 องคประกอบท่ี 6 มีคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรอยูระหวาง 0.655 ถึง 0.534 และองคประกอบท่ี 7 มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
อยูระหวาง 0.744 ถึง 0.532 

 

ตารางที่ 8 แสดงองคประกอบท่ี 1 

 

ตัวแปร ขอความ น้ําหนัก 

องคประกอบ 

7. ผูบริหารมีความสามารถในการปกครองเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย 

.856 

15. ผูบริหารใชอํานาจที่ตนเองมีอยูสนับสนนุ ผลักดนัใหเกิดการพัฒนาดานตาง 
ๆ  

.823 

27. ผูบริหารใชขอบังคับ และกฎระเบียบ เปนขอตกลงในการทาํงานรวมกัน .845 

30. ผูบริหารใชการชักนาํโดยความสมัครใจมากกวาการใชอํานาจในการบังคับ .754 

44. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและใหสารสนเทศแกผูปฏิบตัิงานอยางรวดเร็ว
เทาที่จะทาํได 

.744 

51. ผูบริหารสนใจและเอาใจใสความรูสึกผูใตบังคับ บัญชาอยางตอเนื่อง .723 

57. ผูบริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหมๆเพื่อเปนเครื่องมือและแนวทางในการ
บริหารงาน 

.711 

60. ผูบริหารมีการบริหารงานโดยใชความรูความคิดกําหนดทิศทางเพื่อมุงสู
เปาหมายของสถานศึกษา 

.654 

66. การตัดสินใจของผูบริหารมีความยุติธรรมและเปนกลางในสถานการณตาง 
ๆ 

.623 

74. ผูบริหารมีความเขาใจในนโยบายเปาหมายและวัตถุประสงคตาง ๆ อยาง
ถองแท 

.612 

76. ผูบริหารสรางความแข็งแกรงขององคกรดวยการกําหนดเปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

.600 

80. เปาหมายที่กําหนดเปนเครื่องมือที่สามรถวัดและควบคุมประสทิธิผลได .521 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
23.430 

19.525 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา องคประกอบท่ี 1 อธิบายดวยตัวแปรจํานวน 12 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .856 - .422  มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปรเทากับ 23.430  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 19.525 เมื่อพิจารณาลักษณะ
ตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบ นี้วา การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ตารางที่ 9 แสดงองคประกอบท่ี 2 

 

ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

97. ผูบริหารชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

.874 

91. ผูบริหารใหแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู .741 

103. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชวิธีการตาง ๆ ใน
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

.654 

108. . ผูบริหารสามารถจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

.621 

109. . ผูบริหารมีการนํากลยุทธใหม ๆ มาใชดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

.614 

108. . ผูบริหารสามารถจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

.598 

114. . ผูบริหารมีการนําการบริหารวิชาการมาใชในการบริหาร
วิชาการ 

.578 

98. ผูบริหารควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
อยางใกลชิด 

.562 

113. . ผูบริหารจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตาง ๆ ในเรื่องการ
เรียนการสอนและใชภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสมกับสถานศึกษา 

.523 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
22.882 

19.068 
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 จากตารางที่ 9 พบวา องคประกอบที่ 2 อธิบายดวยตัวแปรจํานวน 9 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .874 - .523  มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปรเทากับ 22.882  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 19.068 เมื่อพิจารณาลักษณะ
ตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบ นี้วา การบริหารงานวิชาการ 
 

ตารางที่ 10 แสดงองคประกอบท่ี 3 

 

ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

111. . ผูบริหารสามารถเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับ
ของผูรวมงานในเรื่องการเรียนการสอน 

.671 

117. . ผูบริหารมีความรูและสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

.637 

115. . ผูบริหารมีความเช่ียวชาญและเปนนักวิชาการท่ีดีในการให
คําแนะนํา ปรึกษาแกครู 

.631 

112. . ผูบริหารมีความรูและสามารถสรางองคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาไดอยางเหมาะสม 

.611 

110. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจในเร่ืองการเรียนการสอน .603 

103. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชวิธีการตาง ๆ ใน
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

.520 

118. . ผูบริหารมีความรูความสามารถเก่ียวกับการสรางความสัมพันธ
ในการรวมงานกับผูอ่ืนไดอยางดี 

.521 

101. . ผูบริหารมีการใชความรูความสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใน
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

.511 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
7.158 

5.665 

 

 จากตารางที่ 10 พบวา องคประกอบที่ 3 อธิบายดวยตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .671 - .511  มีคาความแปรปรวน
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ของตัวแปรเทากับ 7.158  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 5.665 เมื่อพิจารณาลักษณะตัว
แปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบ นี้วา การบริหารแบบมืออาชีพ 
 

ตารางที่ 11 แสดงองคประกอบท่ี 4 

 

ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

82. ผูบริหารมีการควบคุมการงานดานคุณภาพของงาน  ชวยการ
เปรียบเทียบถึงเกณฑมาตรฐาน 

.821 

78. การดําเนินการตาง ๆ อยูภายใตเปาหมาย และผานการดูแล
และควบคุมโดยผูบริหารอยางตอเนื่อง 

.754 

83. ผูบริหารมีการควบคุมดานเวลาในการปฏิบัติงานของผูให
บังคับบัญชาอยางรัดกุม 

.752 

89. ผูบริหารใชมาตรฐานเดียวกันกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน .721 

84. ผูบริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยางรัดกุม  เพ่ือ
ประโยชนสูงสุด 

.711 

81. ผูบริหารมีการควบคุมคุณภาพงานดานปริมาณ  ซึ่งมีความ
คุมคาตอการทํางาน 

.698 

88. การควบคุมคุณภาพตาง ๆ มุงเนนความสําคัญไปที่นักเรียน
เปนอันดับแรก 

.645 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
6.109 

5.090 

 
 จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบที่ 4 อธิบายดวยตัวแปรจํานวน 7 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .821 - .645  มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปรเทากับ 6.109  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 5.090 เมื่อพิจารณาลักษณะตัว
แปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบ นี้วา การบริหารควบคุมคุณภาพ 
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ตารางที่ 12 แสดงองคประกอบท่ี 5 

 

ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

107. . ผูบริหารมีการใชเครื่องมือสําหรับการบริหารงานตาม
ความสามารถและความชํานาญ 

.754 

104. . ผูบริหารสามารถใชกระบวนการทางการบริหารเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูใหมีความพรอม 

.537 

106. . ผูบริหารมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือในการดําเนิน
กิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

.875 

105. . ผูบริหารสามารถใชวิธีการตาง ๆ เพ่ือชวยเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินปญหาไดอยางถูกตอง และเปนระบบ 

.523 

103. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชวิธีการตาง ๆ ใน
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

.510 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
4.737 

5.965 

 
 จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบที่ 5 อธิบายดวยตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .754 - .510 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปรเทากับ 4.737 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  5.965  เมื่อพิจารณาลักษณะตัว
แปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบ นี้วา การบริหารเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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ตารางที่ 13 แสดงองคประกอบท่ี 6 

 

ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

51. ผูบริหารสนใจและเอาใจใสความรูสึกผูใตบังคับ บัญชาอยาง
ตอเนื่อง 

.655 

55. ผูบริหารสรางความสามัคคีในหมูคณะโดยการใชหลักธรรมภิ
บาล 

.642 

53. ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันมีความเห็นใจและชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

.624 

52. ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา  มีความเห็นใจ  และชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

.641 

54. ผูบริหารสรางบรรยากาศความอบอุนเหมือนอยูในครอบครัว
เดียวกัน 

.534 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
2.467 

2.056 

 
 จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 6 อธิบายดวยตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .655 - 534  มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปรเทากับ 2.467  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.056 เมื่อพิจารณาลักษณะตัว
แปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบ นี้วา การบริหารขวัญและกําลังใจ 
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ตารางที่ 14 แสดงองคประกอบท่ี 7 

 

ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

41. ผูบริหารใชการสื่อสารในเชิงสรางความสัมพันธอันดีในองคกร .744 

37. ผูบริหารมีทักษะการสื่อสารในดานตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับ
องคกร 

.655 

38. ผูบริหารสรางความนาเชื่อถือตลอดจนความไวเนื้อเชื่อใจดวย
การสื่อสาร 

.611 

43. ผูบริหารสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาทั้งโดยสวนตัว และเปน
ทางการ 

.532 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
2.266 

1.888 

 
 จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 7 อธิบายดวยตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปรหลังหมุนแกน
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง .744 - .532 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปรเทากับ 2.266  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.888 เมื่อพิจารณาลักษณะตัว
แปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบ นี้วา การบริหารการสื่อสาร 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 การวิเคราะหยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจึงไดนําเสนอองคประกอบและตัวบงชี้ จาก
ผลการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน ยืนยันผลของการวิจัยในประเด็น ความ
เหมาะสม ความเปนไปได การใชประโยชนและความถูกตองครอบคลุม โดยมีการสรุปผลการแสดง
ความคิดเห็นในการตรวจสอบผลการวิจัย ดังนี้ 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าความถี่และร้อยละของความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกตอ้งครอบคลุม ด้านความเป็นไปได้ ด้านการใช้ประโยชน ์

ใช ่ ไม่ใช ่ ใช ่ ไม่ใช ่ ใช ่ ไม่ใช ่ ใช ่ ไม่ใช ่

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.บริหารทรัพยากรบุคคล 6 80 1 20 7 100 - - 7 100 - - 6 80 1 20 

2.บริหารงานวิชาการ 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 

3.บริหารแบบมืออาชีพ 6 80 1 20 6 80 1 20 7 100 - - 7 100 - - 

4.บริหารควบคุมคุณภาพ 4 40 3 60 4 40 3 60 6 80 1 20 7 100 - - 

5.การบริหารเทคโนโลยี และนวัตกรรม 5 60 2 40 7 100 - - 7 100 - - 6 80 1 20 

6.การบริหารขวัญและก าลังใจ 6 80 1 20 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 

7.การบริหารการสื่อสาร 5 60 2 40 6 80 1 20 6 80 1 20 7 100 - - 

รวมเฉลี่ย 5.5 70.00 1.5 30.00 6.25 85.00 0.75 15.00 6.75 95.00 0.25 05.00 6.75 95.00 0.25 05.00 
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จากตารางท่ี 14 พบวา ในดานความเหมาะสมขององคประกอบและตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งจํานวน 7 
ทาน มีความคิดเห็นวา มีความเหมาะสม จํานวน 5.5 ทาน คิดเปนรอยละ 70  

ดานความถูกตองครอบคลุมขององคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งจํานวน 7 ทาน มีความคิดเห็นวา  
มีความถูกตองครอบคลุม จํานวน 6.25  ทาน คิดเปนรอยละ 85   

ดานความเปนไปไดขององคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งจํานวน 7 ทาน มีความคิดเห็นวามี
ความเปนไปไดจํานวน 6.75  ทาน  คิดเปนรอยละ 95   

ดานการใชประโยชนขององคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งจํานวน 7 ทาน มีความคิดเห็นวา  
สามารถใชประโยชนไดจํานวน 6.75  ทาน  คิดเปนรอยละ 95   

จากขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ดังกลาวขางตนนี้สามารถสรุปไดวา
ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความเห็นวาองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  ที่ประกอบดวย  1) บริหารทรัพยากรบุคคล               
2) บริหารงานวิชาการ 3) บริหารแบบมืออาชีพ 4) บริหารควบคุมคุณภาพ 5) การบริหารเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 6) การบริหารขวัญและกําลังใจ และ7) การบริหารการสื่อสาร มีความเหมาะสม 
เปนไปได  ถูกตองครอบคลุม และสามารถนําไปใชประโยชนได   
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต” มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) องคประกอบและตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  และ 2) ผลการยืนยัน
องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห (uni of analysis) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 291 โรงเรียน รวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี ( frequency) คารอยละ 
(percentage) ค ามัชฌิ ม เลขคณิ ต  (arithmetic mean) สวน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (standard 
deviation) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) การยืนยัน
องคประกอบใชผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน ยืนยัน ความเหมาะสม ความเปนไปได  ถูกตองครอบคลุม 
และสามารถนําไปใชประโยชนได ใชคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) และคาเฉลี่ย 
(mean) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1. องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย 7 ดาน คือ  1) บริหารทรัพยากรบุคคล มี 12 ตัวบงชี้  2) บริหารงานวิชาการ มี 
9 ตัวบงชี้  3) บริหารแบบมืออาชีพ มี 8 ตัวบงชี้  4) บริหารควบคุมคุณภาพ มี 7 ตัวบงชี้  5) การบริหาร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มี 5 ตัวบงชี้  6) การบริหารขวัญและกําลังใจ มี 5 ตัวบงชี้ และ7) การบริหารการ
สื่อสาร มี 5 ตัวบงชี้ 
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2. ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได  และสามารถนําไปใชประโยชนได   
 

การอภิปรายผล 
 

 1. องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 7 ดาน คือ  1) บริหารทรัพยากรบุคคล มี 12 ตัวบงชี้  2) 
บริหารงานวิชาการ มี 9 ตัวบงชี้  3) บริหารแบบมืออาชีพ มี 8 ตัวบงชี้  4) บริหารควบคุมคุณภาพ มี 7 ตัว
บงชี้  5) การบริหารเทคโนโลยี และนวัตกรรม มี 5 ตัวบงชี้  6) การบริหารขวัญและกําลังใจ มี 5 ตัวบงชี้ และ
7) การบริหารการสื่อสาร มี 5 ตัวบงชี้  เนื่องจากเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มี
ลักษณะทางกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนาที่แตกตางกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ตองมีรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่แตกตางจากการบริหารสถานศึกษาทั่วไป โดยผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการ
บริการงาน โดยการบริหารงานนั้นตองมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของสมิท (Smith)  ไดการ
วิจัยเร่ือง การพรรณนาเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของครูใหญโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมของครูใหญที่ทําใหงานเกิดประสิทธิผลนั้น  เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย คือ 1) ดานสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารระดับสูงกวาคณะกรรมการ 2) ดานวางแผนและ
รวมมืออยางใกลชิดกับคณะครูในโรงเรียน 3) ดานสรางความเขาใจในการติดตอท่ีดีระหวางบานกับ
โรงเรียน 4) ดานกระตุนใหครูมีการพัฒนาทั้งดานอาชีพและดานสวนตัว 5) ดานทําใหมีความม่ันคง
และความเชื่อมันในตนเองสูงในบรรยากาศของโรงเรียน 6) ดานทํางานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ ของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 7) ดานทํางานอยางมีสัมพันธภาพอันดียิ่งกับชุมชน 8) ดานเปนผูนําในทาง
วิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของแมคคาธี (McCathy)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในรัฐนิวเจอรซี่ จากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร 
ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ  หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีความเห็นไม
สอดคลองกับผูบริหารและผูชวยฝายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานวิชาการ เรื่องการสังเกต
การสอนการวัดผลประเมินผล  การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ  นอกจากนี้กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียน
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สมควรจะมีบทบาท ความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของสปารค (Sparks)  ทําการวิจัยเรื่อง  ครูใหญโรงเรียนในเคนตั๊กกี้ (Kentucky) จากผลการวิจัย
พบวา ครูใหญใชเวลาในการทํางานมากท่ีสุดตามลําดับดังนี้  คือ  การนิเทศการสอน การแนะแนว  
การประชาสัมพันธ การศึกษาทางวิชาการตาง ๆ งานธุรการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร การควบคุม
ระเบียบวินัยและการสอน  สวนความเขาใจในการบริหารงานของครูใหญเมื่อเปรียบเทียบกันแลว
พบวา  ความเขาใจของครูใหญไมไดขึ้นอยูกับทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู  แตจะขึ้นอยูกับขนาดโรงเรียน  
โรงเรียนสวนใหญครูใหญจะมีความเขาใจในการบริหารงานดีกวาครูใหญโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลอง
กับงานวิจัยของสุนันทา  วงษสมบูรณ  ไดศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ  กรณี : 
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทํา ผลการวิจัยพบวา  การวิเคราะหพันธกิจ  หัวขอคุณภาพ  เปาหมายและได
ตัวบงชี้คุณภาพหลักของการบริหารวิชาการ 18 ตัว  จากการกระจายดัชนีวัดคุณภาพไดกระบวนการจัด
การศึกษาทั้งหมด 7 กระบวนการ  คือ  วางแผน  เตรียมความพรอม จัดหาสื่อการเรียน จัดการเรียนการสอน 
วัดผลและประเมินผลการเรียน  นิเทศติดตามผลและสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและวิเคราะหดัชนีวัดคุณภาพ
ระดับปฏิบัติการได  50  ตัวบงชี้  ซึ่งแยกตามกระบวนการจัดการศึกษา  คือ  1)  กระบวนการวางแผน  4  
ขั้นตอน  2)  กระบวนการเตรียมความพรอม  4  ขั้นตอน  3)  กระบวนการจัดหาสื่อการเรียน  4  
ขั้นตอน  4)  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  4  ขั้นตอน 5)  กระบวนการวัดผลและประเมินผล
การเรียน  4  ขั้นตอน  6)  กระบวนการนิเทศติดตามผล 4 ขั้นตอน และ 7) กระบวนการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา 4 ขั้นตอน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุณี ทรัพยประเสริฐ ไดศึกษาเร่ืองการประเมิน
คุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี 
โดยศึกษา 5 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) 
ดานการนิเทศภายใน 4) ดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา 5) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผลการศึกษาพบวา1) ดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2) ผูบริหารที่มีคุณวุฒิตางกันมีคุณ ลักษณะดานความรู
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  3)  ผูบริหารที่
มีประสบการณในการทํางานตางกันมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรและดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน  สวนดาน
การนิเทศภายในและดานการวัดและประเมินผลการศึกษาและดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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แตกตางกัน  และการเปรียบเทียบคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาโดยวุฒิการศึกษารวมกับประสบการณในการทํางานพบวาไมแตกตางกัน 

2. ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความ
เปนไปได  และสามารถนําไปใชประโยชนได  สอดคลองกับงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัย วิลเลี่ยมส 
(Williams)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  งานในหนาท่ีของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐอินเดียนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ครูใหญสวนมากใชเวลาในการประเมินและปรับปรุงการสอน
นอยและมักจะมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการประเมินผลและปรับปรุงการสอนใหกับหัวหนาหมวด
วิชา  การนิเทศการสอนของครูใหญมีนอยมาก  และโรงเรียนขนาดใหญมากเวลาที่ครูใหญใหปรับปรุงการ
สอนยิ่งนอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา  วงษสมบูรณ  ไดศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษา
อยางมีคุณภาพ  กรณี : โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทํา ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหพันธกิจ หัวขอ
คุณภาพ  เปาหมายและไดตัวบงชี้คุณภาพหลักของการบริหารวิชาการ 18 ตัว  จากการกระจายดัชนีวัด
คุณภาพไดกระบวนการจัดการศึกษาท้ังหมด 7 กระบวนการ คือ วางแผน เตรียมความพรอม จัดหาสื่อการ
เรียน จัดการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผลการเรียน  นิเทศติดตามผลและสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
และวิเคราะหดัชนีวัดคุณภาพระดับปฏิบัติการได 50 ตัวบงชี้ ซึ่งแยกตามกระบวนการจัดการศึกษา คือ 1)  
กระบวนการวางแผน  4 ขั้นตอน 2) กระบวนการเตรียมความพรอม 4 ขั้นตอน 3) กระบวนการจัดหาสื่อ
การเรียน 4 ขั้นตอน 4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน 5) กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 4 ขั้นตอน 6) กระบวนการนิเทศติดตามผล 4 ขั้นตอน และ 7) กระบวนการสงเสริม
สนับสนุนการศึกษา 4 ขั้นตอน สอดคลองกับงานวิจัยของสุณี ทรัพยประเสริฐ ไดศึกษาเรื่องการประเมิน
คุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี 
โดยศึกษา 5 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน       
3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา 5) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผลการศึกษาพบวา1) ดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผูบริหารที่มีคุณวุฒิตางกันมีคุณลักษณะดานความรู
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ผูบริหารท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกันมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรและดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน  สวนดาน
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การนิเทศภายในและดานการวัดและประเมินผลการศึกษาและดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางกัน  และการเปรียบเทียบคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาโดยวุฒิการศึกษารวมกับประสบการณในการทํางานพบวาไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมฤทธิ์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา มีการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและทองถิ่นโดยศึกษาปญหาและความตองการของนักเรียนและ
ทองถิ่นจัดทําแผนการสอนดําเนินการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนในการพัฒนาวิชาการดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดสอดคลองกับหลักสูตร ไดมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา  
กลุมประสบการณที่เปนปญหาที่มากท่ีสุด คือ กลุมทักษะซึ่งไดแก วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร
มีการจัดกิจกรรมใหครูพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหครูจัดทําแผนการสอน 
พรอมทั้งไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเพ่ือเปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นป
การศึกษา จากผลการศึกษาบริหารวิชาการงานวิชาการ ดานการจัดแหลงเรียนรู และสงเสริม
สนับสนุนอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสํารวจแหลงเรียนรูที่อยูในและนอก
โรงเรียน  ทั้งบุคคลและสถานท่ีจัดทําทะเบียน แหลงความรู รวมท้ังไดสํารวจส่ือการเรียนการสอน
พบวา ไมเพียงพอกับความตองการ  สวนดานการบริหารงานวิชาการการนิเทศการศึกษาอยางเปน
ระบบน้ัน  พบวาการดําเนินการนิเทศยังไมเปนระบบการติดตามและประเมินผล 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใชในประโยชนในการ
พัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดน ดังนี้ 
 1. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย คนหารูปแบบ การสรางคานิยมของชุมชน และทองถิ่น
เกี่ยวกับการปลูกฝง การใชภาษาไทยในครอบครัวใหมากขึ้น เพ่ือใหเยาวชนกอนวัยเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
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 2. เสริมแรงสรางขวัญกําลังใจจัดกิจกรรมเสริมแรง (รางวัลใหแกครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาที่สามารถดําเนินงานโครงการไดสําเร็จ บรรลุตามเป าหมายระดับดีหรือดีเลิศ อยาง
เหมาะสม) 
 3. พัฒนาคูมือดําเนินงานโครงการทุกโครงการใหมีความชัดเจนครอบคลุมที่ทําใหผูรับผิดชอบ
โครงการและผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติไดเปนเอกภาพ และมีแนวทางดําเนินงานเดียวกันทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษากลยุทธการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตตัวแปรของแตละองคประกอบ โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อใหไดขอคนพบท่ีสามารถนํามาพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยมุมมองของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน ตอองคประกอบและตัว
บงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือนําผล
การศึกษาท่ีไดมาพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตอไป 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



178 

 
ที่ ศธ 0520.203.2/772                                             ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                       พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000      

          
                           10 มีนาคม  2556 

 

เรื่อง   ขอสัมภาษณงานวิจัย 

เรียน    
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสัมภาษณ   จํานวน  1 ชุด 

 

                          ดวย นายสมรัฐ แกวสังข  รหัสนักศึกษา  52252908 นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “องคประกอบและตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต”                          

ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห 
ใหนักศึกษาสัมภาษณเก่ียวกับองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                    
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญ 

 

1. ดร.โสภาค  วริิยโยธิน   มหาวิทยาลัยทักษิณ  อ.เมือง  จ.สงขลา 
2. ดร. วรชัย  ปานนิตยพงศ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานมูโนะ 

3. ดร. สงวน  อินทรรักษ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกมือบา   
4. ดร. ชารีฟ ชือนิ ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 
5. ดร.อาดุลย  พรมแสง    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศีกษายะลา เขต 1 อ.เมือง จ.ยะลา 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามสัมภาษณ 

องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
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แบบสัมภาษณ 
เรื่อง องคประกอบและตัวบงช้ีการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

คําชี้แจง การศึกษาเร่ือง องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขอความกรุณาทานไดโปรดตอบแบบสัมภาษณเพ่ือเปนประโยชนในการวิจัย 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ..................................................................... นามสกุล................................................................... 
ตําแหนง............................................................ สังกัดหนวยงาน........................................................ 
วุฒิการศึกษา...................................................... สาขา........................................................................  
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ 
1. ทานคิดวาองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ควรประกอบดวยอะไรบาง 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................ ................................................................................. 
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  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ที่ ศธ 0520.203.2/602                                             ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                     พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000          

      
                           1 มีนาคม  2555 

เรื่อง   ขอตรวจเคร่ืองมืองานวิจัย 

เรียน    
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสอบถาม   จํานวน  1 ชุด 

                          ดวย นายสมรัฐ  แกวสังข  รหัสนักศึกษา  52252908 นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธ เรื่อง “องคประกอบและตัวบงชี้การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต”                          

ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห 
จากทานตรวจสอบความตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้  เพ่ือนําไป
ประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 

 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                    
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

1. ผศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ  ภาควิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

2. ผศ.ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ   ภาควิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

3. ดร.อิศรัฎฐ  รินไธสง   ภาควิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

4. ดร.เรชา  ชูสุวรรณ  ภาควิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร            
อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

5. ผศ.ดร.อาคม วัดไธสง      ขาราชการบํานาญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
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ภาคผนวก  ง 
  หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเคร่ืองมือ 
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ที่ ศธ 0520.203.2/628                                              ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                       พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000            

    
                           26 กรกฎาคม  2555 

เรื่อง   ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน    
สิ่งที่สงมาดวย   แบบแบบสอบถาม   จํานวน  1 ชุด 

ดวย นายสมรัฐ  แกวสังข  รหัสนักศึกษา  52252908 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธ เรื่อง “องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต”                          

ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห 
ใหนักศึกษาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข
กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง เพ่ือนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 

 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                    
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองเคร่ืองมือ 

 

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 

2. โรงเรียนบานปูแบลาลอ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 
3. โรงเรียนบานไพรวัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 
4. โรงเรียนบานมูโนะ                 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 

5. โรงเรียนบานแกแม                 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 

6. โรงเรียนบานทาสาป              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1 

7. โรงเรียนบานยะหา                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 

8. โรงเรียนบานอัยยเวง              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ยะลา เขต 3 

9. โรงเรียนเมืองปตตานี             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปตตานี เขต 1 

10. โรงเรียนบานนาเกตุ              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปตตานี เขต 2 
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ภาคผนวก  จ 
  การวิเคราะหความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือวิจัย 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.992 120 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 524.7500 2829.3548 .5314 .9920 

b2 524.7500 2804.3226 .8929 .9918 

b3 524.7813 2803.6603 .7110 .9919 

b4 524.9375 2809.6734 .6959 .9919 

b5 525.0313 2800.6119 .7515 .9919 

b6 524.8438 2806.4587 .7247 .9919 

b7 524.8750 2806.7581 .6760 .9919 

b8 524.8125 2812.0927 .6423 .9919 

b9 524.8125 2803.3831 .8283 .9918 

b10 524.7500 2810.1935 .7240 .9919 

b11 524.7813 2816.3054 .6908 .9919 

b12 524.7500 2811.2903 .7072 .9919 

b13 524.7813 2808.3700 .7509 .9919 

b14 524.8750 2819.7258 .7227 .9919 

b15 524.9375 2820.7056 .6434 .9919 
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b16 524.8438 2816.9103 .6238 .9919 

b17 524.7188 2818.8538 .7318 .9919 

b18 524.8750 2808.8871 .7520 .9919 

b19 524.8438 2825.4909 .4924 .9920 

b20 524.8438 2800.5877 .8083 .9918 

b21 524.6250 2830.5000 .5364 .9919 

b22 524.6875 2821.3185 .6924 .9919 

b23 525.0000 2796.3226 .7516 .9919 

b24 524.8125 2849.1250 .1643 .9921 

b25 524.6250 2828.3710 .5104 .9920 

b26 524.7188 2824.4022 .6275 .9919 

b27 524.8750 2802.0484 .7391 .9919 

b28 525.0000 2795.0968 .7668 .9919 

b29 524.9375 2806.3185 .7448 .9919 

b30 524.7500 2823.3548 .5230 .9920 

b31 524.9688 2801.0635 .7737 .9919 

b32 524.7188 2822.9829 .6542 .9919 

b33 524.8125 2811.7056 .6478 .9919 

b34 524.8125 2798.9315 .7294 .9919 

b35 524.9375 2813.1573 .6004 .9919 

b36 524.9688 2801.4506 .7206 .9919 

b37 524.9688 2794.0958 .8158 .9918 

b38 524.9063 2800.0877 .7708 .9919 

b39 525.0313 2797.5796 .7918 .9919 

b40 524.9063 2811.5716 .7173 .9919 

b41 524.8750 2805.7258 .8009 .9919 

b42 524.7813 2807.5958 .7627 .9919 

b43 524.7500 2808.5161 .6930 .9919 

b44 524.6875 2815.5121 .7144 .9919 

b45 525.0000 2793.0968 .8391 .9918 
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b46 525.1875 2809.5121 .5292 .9920 

b47 524.8125 2802.2863 .7814 .9919 

b48 524.8125 2809.3185 .8090 .9919 

b49 524.8438 2812.4587 .7600 .9919 

b50 524.7813 2817.1442 .6169 .9919 

b51 524.7813 2822.5635 .5864 .9919 

b52 524.8125 2818.3508 .5993 .9919 

b53 524.8750 2813.6613 .7458 .9919 

b54 524.5938 2831.5393 .5290 .9920 

b55 524.6563 2815.5232 .8144 .9919 

b56 524.8438 2805.1683 .8042 .9919 

b57 525.0313 2818.6764 .5935 .9919 

b58 524.7813 2807.2732 .8420 .9918 

b59 524.7500 2817.1613 .7591 .9919 

b60 525.0000 2816.5161 .6715 .9919 

b61 524.9375 2812.5121 .7115 .9919 

b62 524.8750 2807.4677 .7740 .9919 

b63 524.9375 2805.1573 .7617 .9919 

b64 524.7813 2809.2732 .7371 .9919 

b65 524.7188 2812.2087 .6959 .9919 

b66 524.7813 2805.0151 .8799 .9918 

b67 524.8750 2805.2742 .6959 .9919 

b68 524.8125 2806.5444 .7799 .9919 

b69 524.8438 2797.7490 .8489 .9918 

b70 524.8125 2806.3508 .7828 .9919 

b71 524.9063 2800.5393 .8204 .9918 

b72 524.8438 2802.0716 .7872 .9919 

b73 524.8125 2811.0605 .7798 .9919 

b74 524.8750 2808.4355 .7006 .9919 

b75 524.8750 2800.0484 .8207 .9918 

b76 524.9375 2799.2218 .7899 .9919 
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b77 524.9063 2809.6361 .7475 .9919 

b78 524.9688 2816.7409 .7262 .9919 

b79 524.7813 2824.7571 .6159 .9919 

b80 525.0313 2816.4183 .5805 .9919 

b81 525.2188 2824.6280 .5555 .9919 

b82 525.2188 2809.3377 .6837 .9919 

b83 525.2188 2816.4345 .6931 .9919 

b84 524.8438 2831.2974 .4438 .9920 

b85 524.9688 2796.1603 .8413 .9918 

b86 524.7500 2817.4194 .7543 .9919 

b87 524.6563 2817.2651 .6285 .9919 

b88 524.5625 2842.3185 .3233 .9920 

b89 524.7188 2815.4990 .6454 .9919 

b90 524.8125 2809.9637 .7982 .9919 

b91 524.8125 2812.8669 .6831 .9919 

b92 525.1563 2802.7167 .6541 .9919 

b93 525.0313 2805.1925 .7995 .9919 

b94 524.9375 2802.4476 .8013 .9919 

b95 524.6563 2822.1683 .6862 .9919 

b96 524.8125 2809.5766 .8047 .9919 

b97 524.8438 2803.6200 .8280 .9918 

b98 524.7500 2809.6774 .8030 .9919 

b99 524.8125 2804.1573 .7549 .9919 

b100 524.8750 2806.9516 .8597 .9918 

b101 524.8438 2811.9425 .8620 .9918 

b102 524.8750 2804.8871 .7514 .9919 

b103 524.8438 2805.6845 .7962 .9919 

b104 524.8125 2804.8024 .8066 .9919 

b105 525.0625 2818.8347 .6668 .9919 

b106 525.0625 2812.4476 .7046 .9919 
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b107 525.1875 2820.1573 .6717 .9919 

b108 525.2500 2814.4516 .5878 .9919 

b109 525.2188 2815.4022 .6469 .9919 

b110 524.7188 2827.1119 .5767 .9919 

b111 525.0313 2807.2571 .6633 .9919 

b112 525.1250 2810.1774 .6634 .9919 

b113 525.1875 2805.7056 .6688 .9919 

b114 525.0000 2802.5806 .7635 .9919 

b115 524.9688 2808.2893 .7257 .9919 

b116 524.9063 2814.4103 .7416 .9919 

b117 524.7500 2807.4839 .8398 .9918 

b118 524.7813 2802.4345 .8418 .9918 

b119 524.8438 2793.8780 .9042 .9918 

b120 524.7188 2808.0151 .8349 .9918 
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ภาคผนวก  ฉ 
  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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ที่ ศธ 0520.203.2/7441                                            ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                       พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000       

         
                           24 สิงหาคม  2555 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ดวย นายสมรัฐ แกวสังข  รหัสนักศึกษา  52252908 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธ เรื่อง “องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต”                          

ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห 
ใหนักศึกษาทําการเก็บขอมูลในหนวยงานของทาน เพ่ือนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                    
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับที่ โรงเรียน ลําดับที่ โรงเรียน 

1 บานรามง 28 บานบานา 
2 บานคลองต่ํา 29 บานจือโระ 
3 บานทุง 30 ชุมชนบานยูโย 

4 บานหัวคลอง 31 ชุมชนบานตะลุโบะ 
5 บานคลอง 32 บานจะรังบองอ 

6 บานทาน้ําตะวันตก 33 บานรูสะมิแล 

7 วัดควน 34 บานบางปลาหมอ 

8 วัดมหิงษาราม 35 บานกือยา 
9 บานมะรวด 36 บานกอแลบีเละ 
10 วัดศรีสุดาจันทร 37 บานปะกาฮะรัง 
11 บานจะรัง 38 บานบาราเฮาะ 
12 บานลางา 39 ชุมชนบานสะนิง 
13 บานยือริง 40 บานลดา 
14 บานตลาดนัดตนสะทอน 41 บานกาฮง 
15 บานบาโงกาเซาะ 42 บานปะกาลิมาปุโระ 
16 พระราชดําริ "ศูนยครูใต"  43 บานคลองมานิง 
17 บานปะกาลือสง 44 บานสระมาลา 
18 บานตลาดนัดคลองขุด 45 บานคาโต 

19 บานแคนา 46 บานทาขาม 

20 บานทากําชํา 47 บานนอก 
21 บานปะแดลางา 48 บานปุลามาวอ 

22 ชุมชนบานกรือเซะ 49 บานดอน(นุยนิธยาคาร) 
23 บานตันหยงลุโละ 50 บานราวอ 

24 บานกาแลบือซา 51 บานทาน้ํา 
25 ชุมชนบานกะมิยอ 52 บานทาน้ําตะวันออก 

26 บานปาเระ 53 บานเคียน 

27 บานกูวิง 54 บานพอมิ่ง 
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ลําดับที่ โรงเรียน ลําดับที่ โรงเรียน 

55 บานน้ําบอ 83 บานตันหยงดาลอ 

56 บานทาสู 84 บานตือระ 
57 บานบางหมู 85 บานใหม 
58 บานเตราะหัก 86 บานตาลีอายร 
59 บานบางมะรวด 87 บานบากง 
60 บานทาชะเมา 88 บานตะโละ  
61 บานบออิฐ 89 ชุมชนวัดปาศรี 
62 บานกลาง 90 บานปุลากง 
63 ชุมชนบานปาตา 91 บานยามูเฉลิม 

64 บานทากุน 92 บานมูหลง 
65 บานดาโตะ 93 ชุมชนวัดปยาราม 

66 บานทาดาน 94 บานตาหมน 

67 บานตะโละสะมีแล 95 บานตันหยง  
68 บานทาพง 96 บานดาลอ 

69 บานบือเจาะ 97 บานชะเอาะ 
70 บานฝาง 98 บานคอลอตันหยง 
71 บานเฑียรยา 99 บานกาแลกุมิ 
72 ชุมชนบานตาแกะ 100 บานโคกโตนด 

73 บานจาแบปะมิตรภาพท่ี 197 101 บานเปยะ 
74 บานโตะตีเต 102 บานโคกหมัก 

75 บานบาโลย 103 พัฒนศึกษา 
76 บานดูซงปาแย 104 บานน้ําดํา 
77 ชุมชนบานสาบัน 105 บานคาย 

78 บานมะปริง 106 บานกาหยี 
79 บานตูเวาะ 107 บานมะพราวตนเดียว 
80 บานหนองแรต 108 บานทุงโพธิ์ 
81 บานแบรอ 109 บานยาบี 
82 บานน้ําบอ 110 บานคลองชาง 
111 บานบอหิน 139 บานปากบางตาวา 
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ลําดับที่ โรงเรียน ลําดับที่ โรงเรียน 

112 สหกรณดําริสาขาบานปาออ 140 วัดสถิตยชลธาร 
113 บานเมืองกื้ด 141 บานดอนรัก 

114 บานโปง 142 บานปะกาจินอ 

115 บานหนองโตะ 143 รัชดาภิเษก 

116 เพาะปญญา 144 บานบางทัน 

117 บานทุงกอ 145 บานดอนนา 
118 บานคลองลําปริง 146 บานสายหมอ 

119 บานเกาะปุด 147 บานเกาะเปาะ 
120 บานเกาะหมาก 148 บานใหม 
121 บานคลองศอก 149 บานปรัง 
122 บานชะลาดระฆัง 150 บานเกาะหมอแกง 
123 ชุมชนชลประทานรังสรรค 151 บานทายามู 
124 เดนไมซุงวิทยาคม 152 บานบางราพา 
125 ตากสินราชานุสรณ 153 บานตันหยงเปาว 
126 ชุมชนบานไมงาม 154 วัดสุวรรณากร 
127 บานสันกลาง 155 บานควนดิน 

128 วัดกุฎีเตี้ย 156 บานไผมัน 

129 วัดหุบเมย 157 กองทัพบกอุทิศบานดอนยาง 
130 บานสามัคคี 158 บานควนคูหา 
131 วัดทุงผักกูด 159 เมืองปตตานี 
132 บานทุงหัวพรหม 160 บานสะบารัง 
133 บานหนองขาม 161 ชุมชนบานปูยุด 

134 บานรางมะเด่ือ 162 บานปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 
135 วัดหนองจิก 163 บานบูดี 
136 บานดอนซาก 164 ยะหริ่ง 
137 วัดสามงาม 165 บานบางปู 
138 บานหนองงูเหลือม 166 วัดมุจลินทวาปวิหาร 
167 บานบันนังบูโย 195 บานเบญญา 
168 บานกะตูปะ 196 บานตาเซะ 
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ลําดับที่ โรงเรียน ลําดับที่ โรงเรียน 

169 ประชาอุทิศ 197 บานคลองทราย 

170 บานพงยือไร 198 ศรีพัฒนาราม 

171 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 199 วังธราธิปวิทยา 
172 สามแยกบานเนียง  200 วัดชมพูสถิต 

173 สลากกินแบงสงเคราะห 134 201 บานทุงเหรียง 
174 บานไทรงาม 202 วัดลําพะยา 
175 คุรุชนพัฒนา 203 บานตนหยี 
176 วัดหนาถ้ํา (พุทธไสยานุสรณ) 204 บานเหนือ (วัดลําพะยา 2) 

177 บานถ้ําศิลป 205 บานบาตัน (ฟรอยดรอสอนุสรณ) 
178 บานปาโจ 206 บานตาโละ 
179 บานยะลา 207 บานปอเยาะ 
180 อนุบาลยะลา 208 บานตลาดลําใหม 
181 บานนิบงพัฒนา 209 บานทุงคา 
182 บานธารน้ําผึ้ง 210 วัดลําใหม 
183 บานรั้วตะวัน 211 บานพรอน 

184 บานจือนือแร 212 บานตาสา 
185 บานบุดี 213 บานจาหนัน 

186 บานบุเกะคละ 214 บานบุรินทร (บุญชอบ สาครินทร) 
187 นิบงชนูปถัมภ 215 บานปาพอ 

188 บานเบอเสง 216 บานไมแกน 

189 บานทาสาป 217 บานเกียรติ 
190 บานลิมุด (บุญชอบ สาครินทร) 218 บานกือแล 

191 บานสาคอ 219 บานกอตอตือระ 
192 บานบาโด 220 บานคูวอ 

193 บานยุโป (รุงวิทยา) 221 บานโตะปาแกะ 
194 บานบันนังบูโย 222 บานเบญญา 
223 บานโตะนอ 252 บานปาลอบาตะ 
224 บานสุไหงบาลา 253 บานกูแว 
225 บานจูดแดง 254 บานจอเบาะ 
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ลําดับที่ โรงเรียน ลําดับที่ โรงเรียน 

226 บานจะแลเกาะ 255 บานตนตาล 

227 บานยารอ 256 บานนากอ(มะดากะอุทิศ) 
228 บานโคกตีเต 257 บานลุโบะปาเระ 
229 บานโคกสุมุ 258 บานแยะ 
230 บานตะโละแน็ง 259 บานปะลุกานากอ 

231 บานจืองา 260 บานแปะบุญ 

232 บานทุงโตะดัง 261 น้ําตกปาโจ (วันครู 2501) 

233 บานแคนา  262 บานดูกู 
234 บานยี่งอ 263 บานบือเจาะ 
235 บานกูเล็ง 264 บานตะโละบาลอ 

236 บานบูเกะกอตอ 265 ราชประชานุเคราะห 9 * 

237 บานกาบุ 266 บานปูซูตีฆอ 

238 บานกาเด็ง 267 ราชประชานุเคราะห 10 

239 บานปูตะ 268 บานสุไหงบาตู 

240 บานศาลาลูกไก 269 บานกะลูแป 

241 บานทุงคา 270 บานอาตะบือเระ 
242 บานตะโละมีญอ 271 บานยือลอ 

243 บานบูเกะบากง 272 บานอีโยะ 
244 บานบลูกาสนอ 273 บานยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 
245 บานกูยิ 274 บานกาเยาะมาตี 

246 บานกาแร 275 บานบูเกะสูดอ 

247 บานกําปงปแซ 276 บานปาลอบาตะ 
248 บานลูโบะดาโตะ 277 บานกูแว 
250 บานลูโบะบายะ 278 บานจอเบาะ 
251 บานโตะนอ 279 บานตนตาล 

280 บานรามา 286 บานหัวเขา 
281 บานทําเนียบ 287 บานปูลากาปะ 
282 บานปลักปลา 288 บานโคกสยา 
283 บานโคกเคียน 289 บานยาบี 

   ส
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ลําดับที่ โรงเรียน ลําดับที่ โรงเรียน 

284 บานโคกพะยอม 290 วัดกําแพง 
285 บานบือราเปะ 291 บานกาแนะ 
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ภาคผนวก  ช 
แบบสอบถามการการวิจัย   
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง 
องคประกอบและตัวบงช้ีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
.......................................................... 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับถามผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และครูผูสอน  
 2. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ทราบองคประกอบและตัวบงชี้การ
บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  และ                 
2) ผลการยืนยันองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับนี้จะนําไปใชเพ่ือการวิจัยเทานั้นและจะไม
มีผลตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด  จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดใหขอมูลตามสภาพที่
เปนจริง 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน ดังนี้คือ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งที่ทานใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
และทัศนะตาง ๆท่ีไดรับจากทานจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพิจารณาแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในโอกาสตอไป 

 

 

                      นายสมรัฐ  แกวสังข 
           นักศึกษาปริญญาเอก 

               ภาควิชาการบริหารการศกึษา  บัณฑิตวิทยาลัย 

                       มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง (   ) หนาขอความท่ีบอกถึง สถานภาพปจจุบันของทาน 

1. เพศ  
(   )  ชาย   (   )   หญิง 

2. อายุ   
(   )   ต่ํากวา  35  ป  (   )   35 -45 ป 

  (   )   สูงกวา  45  ป 
3. วุฒิการศึกษา        

(   )   ปริญญาตรี   (   )   ปริญญาโท 

  (   )   ปริญญาเอก 

4. ตําแหนงปจจุบัน     
(   )   ผูอํานวยการ  (   )   รองผูอํานวยการ/ผูรักษาการ 

  (   )   ครู    
5. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง    

(   )   ไมเกิน 1  ป  (   )   1 – 5  ป 
  (   )   มากกวา  5  ป 
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ตอนที่ 2  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คําชี้แจง แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 ขอความกรุณาใหทานพิจารณาวาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหนวย งานของทาน
ในแตละคําถามมีการปฏิบัติอยูในระดับใดแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติที่เปนจริง
ที่สุด  ตามทัศนะของทาน  โดยพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ คือ 

 

  ระดับ  5  หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษามากที่สุด 

  ระดับ  4  หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษามาก 

  ระดับ  3  หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษานอย 

  ระดับ  1  หมายถึง  เห็นดวยกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษานอยที่สุด 

 

ขอที่ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหองคกรเกิดความต่ืนตัวในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

     

2. ผูบริหารเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานในองคกรตอ
ผูใตบังคับบัญชา 

     

3. ผูบริหารมีการแสดงพฤติกรรมผูนําในหลายสถานการณ 
และคนอ่ืนยอมรับ 

     

4. ผูบริหารมีกระบวนการใชอํานาจตอกลุมในองคการ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

     

   ส
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ขอที่ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

5. ผูบริหารใหความสําคัญตอปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึน
ในสถานศึกษาและสามารถแกไขอยางรวดเร็ว 

     

6. ผูบริหารมีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

7. ผูบริหารมีความสามารถในการปกครองเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

     

8. ผูบริหารสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความ
สมัครใจ 

     

9. ผูบริหารยึดมั่นในหลักการและนโยบายท่ีถูกตองอยาง
ตรงไปตรงมา 

     

10. ผูบริหารมีความเช่ือม่ันในตนเองและกลาเผชิญกับ 

ปญหาดวยความมั่นใจ 
     

11. ผูบริหารชี้นําแนวทางท่ีถูกตองสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ของผูอยูใตบังคับบัญชา 

     

12. ผูบริหารออกหนารับเรื่องแทนผูใตบังคับบัญชาเมื่อมีการ
โตแยง แลวทําการสืบสวนใหความยุติธรรม 

     

13. ผูบริหารนิเทศผูอยูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

     

14. ผูบริหารใชวิจารณญาณในการวินิจฉัยสั่งการตาง ๆ ตาม
อํานาจที่ตนเองมี 

     

15. ผูบริหารใชอํานาจที่ตนเองมีอยูสนับสนุน ผลักดันใหเกิด
การพัฒนาดานตาง ๆ  

     

   ส
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ขอที่ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

16. ผูบริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุม
เพ่ือใหงานบรรลุตามจุดประสงค 

     

17. ผูบริหารใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

     

18. ผูบริหารมีการชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาใน
โอกาสอันสมควรอยางเหมาะสม 

     

19. ผูบริหารมีการใหรางวัล การยกยองชมเชย เมื่อผูปฏิบัติ
หนาที่ทําความดีความชอบ 

     

20. ผูบริหารใหขอเสนอแนะการแกไขขอบกพรองตอ
ผูใตบังคับบัญชาในโอกาสอันสมควรอยางเหมาะสม 

     

21. ผูบริหารใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานขององคกร      

22. ผูบริหารมีการสรางกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา 

     

23. ผูบริหารจัดสรร คาตอบแทน และสวัสดิการในการ
ปฏิบัติหนาที่มีความเหมาะสม 

     

24. ผูบริหารมอบหมายงานตามความถนัดของผูปฏิบัติงาน      

25. ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานมีความ
สวยงาม ปลอดภัย เหมาะสําหรับเปนที่ปฏิบัติงาน 

     

26. ผูบริหารสามารถประสานงาน จูงใจ ความรวมมือจากทุก
ฝายเพ่ือการพัฒนาขององคกร 

     

27. ผูบริหารใชขอบังคับ และกฎระเบียบ เปนขอตกลงใน
การทํางานรวมกัน 

     

   ส
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ขอที่ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

28. ผูบริหารกระตุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาใชความรู
ความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่ 

     

29. ผูบริหารชักนําผูมีความรูความสามารถมารวมงาน ในการ
พัฒนาองคกร 

     

30. ผูบริหารใชการชักนําโดยความสมัครใจมากกวาการใช
อํานาจในการบังคับ 

     

31. ผูบริหารใชภาษาในการสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา เปน
ภาษาท่ีงายตอการเขาใจ 

     

32. ผูบริหารสื่อสารผานสื่อในหลายรูปแบบ เชน การพูด  
การเขียน การใชทาทาง อยางหลากหลาย 

     

33. ผูบริหารสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาตรงไปตรงมาและ
เปดเผย 

     

34. กรณีผูบริหารสื่อสารผานบุคคลสื่อกลาง ผูบริหารจัด
เลือกอยางมีความเหมาะสม 

     

35. ผูบริหารคัดกรองขาวสารกอนจะมีการเผยแพรตอองคกร      

36. ผูบริหารใชวิจารณญาณในการพิจารณาขาวสารตางๆ
อยางรอบครอบ 

     

37. ผูบริหารมีทักษะการสื่อสารในดานตาง ๆ จนเปนที่
ยอมรับองคกร 

     

38. ผูบริหารสรางความนาเชื่อถือตลอดจนความไวเนื้อเชื่อใจ
ดวยการสื่อสาร 
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ขอที่ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
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ปา
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ลา
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นอ
ย 

นอ
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5 4 3 2 1 

39. ผูบริหารมีความรูความสามรถในการสื่อสารผานสื่อ  
ประเภทตาง ๆ อยางชํานาญการ 

     

40 ผูบริหารสื่อสารสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรใน
องค 

     

41. ผูบริหารใชการสื่อสารในเชิงสรางความสัมพันธอันดีใน
องคกร 

     

42. ผูบริหารแจงขาวสารของหนวยงานตนสังกัดอยางทั่วถึง 
และชัดเจน 

     

43. ผูบริหารสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาทั้งโดยสวนตัว และ
เปนทางการ 

     

44. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและใหสารสนเทศแก
ผูปฏิบัติงานอยางรวดเร็วเทาท่ีจะทําได 

     

45. ผูบริหารติดตอเกี่ยวของกับผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้น
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

46. ผูบริหารจัดงานสังสรรคระหวางบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ
สานสัมพันธกันเปนประจํา 

     

47. ผูบริหารสรางวัฒนธรรมการลําดับความเปนอาวุโส  เพื่อ
รักษาวัฒนธรรมไทย 

     

48. ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  อยางเปน
กันเอง 

     

49. บุคลากรในโรงเรียนมีความสมัคร สามัคคีกัน มีความ
รวมมือ รวมแรงกัน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



210 

ขอที่ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

50. ผูบริหารมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน
เปนอยางมาก 

     

51. ผูบริหารสนใจและเอาใจใสความรูสึกผูใตบังคับ บัญชา
อยางตอเนื่อง 

     

52. ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา  มีความเห็นใจ  และ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

     

53. ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันมีความเห็นใจและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

     

54. ผูบริหารสรางบรรยากาศความอบอุนเหมือนอยูใน
ครอบครัวเดียวกัน 

     

55. ผูบริหารสรางความสามัคคีในหมูคณะโดยการใช
หลักธรรมภิบาล 

     

56. ผูบริหารมีการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษา คนควา มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

     

57. ผูบริหารมีการพัฒนาแนวคิดใหมๆเพ่ือเปนเครื่องมือและ
แนวทางในการบริหารงาน 

     

58. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

59. ผูบริหารมีการสนับสนุนใหครูรูจักใชความรู 
ความสามารถที่มีอยู เพิ่มสมรรถภาพในการทํางาน 

     

60. ผูบริหารมีการบริหารงานโดยใชความรูความคิดกําหนด
ทิศทางเพ่ือมุงสูเปาหมายของสถานศึกษา 
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61. ผูบริหารมีกระบวนการตัดสินใจที่เปนระบบผาน
กระบวนการกล่ันกรองอยางมีประสิทธิภาพ 

     

62. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

63. ผูบริหารมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิ ในกรณีการตัดสินใจ
ที่กะทันหัน 

     

64. ผูบริหารใชองคความรู และประสบการณของตนเองใน
การประกอบการพิจารณาตาง ๆเพื่อการตัดสินใจ 

     

65. ผูบริหารใหน้ําหนักกับความสําคัญกับองคกรมากกวา
เรื่องสวนตัว 

     

66. การตัดสินใจของผูบริหารมีความยุติธรรมและเปนกลาง
ในสถานการณตาง ๆ 

     

67. กรณีการตัดสินใจที่มีผลตอองคกรผูบริหารเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

     

68. ผูบริหารเปรียบเทียบขอดีและขอเสีย กอนการติดสินใจ
ทุกครั้ง 

     

69. ผูบริหารสรางความเช่ือม่ัน และความไววางใจ      

70. ผูบริหารเปดใหมีการออกเสียงกรณีการตัดสินใจนั้นมีผล
ตอสวนรวม 

     

71. การกําหนดเปาหมายมีการระดมความคิดเห็นในองคกร
อยางเปดเผย 
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72. เปาหมายของกิจการตาง ๆ มีความชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได 

     

73. เปาหมายของกิจการตาง ๆ สะทอนบทบาทท่ีเหมาะสม
กับบุคคลที่เก่ียวของ 

     

74. ผูบริหารมีความเขาใจในนโยบายเปาหมายและ
วัตถุประสงคตาง ๆ อยางถองแท 

     

75. ผูบริหารอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย
ที่กําหนดเพ่ือการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

     

76. ผูบริหารสรางความแข็งแกรงขององคกรดวยการกําหนด
เปาหมายที่มีประสิทธิภาพ 

     

77. ผูบริหารมีการศึกษาคนควาและปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
สรางระบบและแนวทางในการกําหนดเปาหมาย 

     

78. การดําเนินการตาง ๆ อยูภายใตเปาหมาย และผานการ
ดูแลและควบคุมโดยผูบริหารอยางตอเนื่อง 

     

79. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอเปาหมายที่ตนเองมีหนาท่ี
โดยตรงในการกําหนด 

     

80. เปาหมายที่กําหนดเปนเครื่องมือที่สามรถวัดและควบคุม
ประสิทธิผลได 

     

81. ผูบริหารมีการควบคุมคุณภาพงานดานปริมาณ  ซึ่งมี
ความคุมคาตอการทํางาน 

     

82. ผูบริหารมีการควบคุมการงานดานคุณภาพของงาน  ชวย
การเปรียบเทียบถึงเกณฑมาตรฐาน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



213 

ขอที่ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

83. ผูบริหารมีการควบคุมดานเวลาในการปฏิบัติงานของผูให
บังคับบัญชาอยางรัดกุม 

     

84. ผูบริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยางรัดกุม  เพ่ือ
ประโยชนสูงสุด 

     

85. ผูบริหารใชมาตรฐานวิชาชีพครูเปนเกณฑในการควบคุม
การปฏิบัติงานของครู 

     

86. ผูบริหารปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เพ่ือเปน
แบบอยางแกครู 

     

87. การดําเนินงานตาง ๆ ในโรงเรียนมุงเนนประโยชนและ
คุณภาพการเรียนการสอนเปนหลัก 

     

88. การควบคุมคุณภาพตาง ๆ มุงเนนความสําคัญไปที่
นักเรียนเปนอันดับแรก 

     

89. ผูบริหารใชมาตรฐานเดียวกันกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน      

90. ผูบริหารสรางภาพพจนเกี่ยวกับการสรางคุณภาพและ
การควบคุมคุณภาพอยางชัดเจน 

     

91. ผูบริหารใหแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ      

92. ผูบริหารจัดการฝกอบรม  การศึกษาดูงานตาง ๆ  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา  อยางตอเนื่อง 

     

93. ผูบริหารมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
แนวทางของมาตรฐานวิชาชีพครู 

     

94. ผูบริหารมีการจัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยูเปนประจํา 
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95. ผูบริหารปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา      

96. ผูบริหารรีบเรงแกไขปญหาตาง ๆ อยางเรงดวนกอน
คนหาผูกอใหเกิดความผิดพลาด 

     

97. ผูบริหารชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
แกผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

     

98. ผูบริหารควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 

     

99. ผูบริหารมีสวนชวยในการปฏิบัติหนาที่ในรูปแบบ  คนใน
ครอบครัว 

     

100. ผูบริหารมีการชี้รายละเอียดของงานตาง ๆ ให
ผูใตบังคับบัญชาทราบอยางละเอียด 

     

101. ผูบริหารมีการใชความรูความสามารถแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

     

102. ผูบริหารมีการสรางสรรคและพัฒนาผลงานเพื่อใหเกิดผล
ดีตอสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

103. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชวิธีการตาง ๆ 
ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

     

104. ผูบริหารสามารถใชกระบวนการทางการบริหารเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูใหมีความพรอม 

     

105. ผูบริหารสามารถใชวิธีการตาง ๆ เพ่ือชวยเปนเครื่องมือ
ในการตัดสินปญหาไดอยางถูกตอง และเปนระบบ 
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106. ผูบริหารมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

     

107. ผูบริหารมีการใชเครื่องมือสําหรับการบริหารงานตาม
ความสามารถและความชํานาญ 

     

108. ผูบริหารสามารถจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

     

109. . ผูบริหารมีการนํากลยุทธใหม ๆ มาใชดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

     

110. . ผูบริหารมีความรูความเขาใจในเร่ืองการเรียนการสอน      

111. . ผูบริหารสามารถเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่
ยอมรับของผูรวมงานในเรื่องการเรียนการสอน 

     

112. . ผูบริหารมีความรูและสามารถสรางองคความรูใหม ๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

     

113. . ผูบริหารเปนวิทยากรใหความรูแกครูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

     

114. . ผูบริหารจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตาง ๆ ในเรื่อง
การเรียนการสอนและใชภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมกับสถานศึกษา 

     

115. . ผูบริหารมีความเช่ียวชาญและเปนนักวิชาการท่ีดีในการ
ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกครู 

     

116. . ผูบริหารสนับสนุนใหครูรูจักใชแนวคิดเก่ียวกับการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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117. . ผูบริหารมีความรูและสนับสนุนการทํางานรวมกันเปน
กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

118. . ผูบริหารมีความรูความสามารถเก่ียวกับการสราง
ความสัมพันธในการรวมงานกับผูอ่ืนไดอยางดี 

     

119. . ผูบริหารสามารถรวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตลอดถึง
การประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

120. . ผูบริหารใหความเปนกันเองกับครูเพ่ือลดความกดดันใน
การปฏิบัติงาน 
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ที่ ศธ 0520.203.2/776                                              ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                       พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000      

          
                           10 มกราคม  2557 

เรื่อง   ขอสนทนากลุมยอย 
เรียน    
 

          ดวย นายสมรัฐ  แกวสังข นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธ 
เรื่อง “องคประกอบและตัวบงชี้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต”                          

ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห เรียนเชิญ
ทานรวมสนทนากลุมยอย (FocusGroup Discussion) เกี่ยวกับองคประกอบและตัวบงชี้การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือ
นําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                         
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
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