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54252918: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั: ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร/ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 รัตน์ฐาภทัร์  ธนโชติสุขสบาย : ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:   ผศ.ว่าท่ี    

พนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ.์  273 หนา้. 

  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ1)องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารในโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) องคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3) ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชากรในการวิจยัคือโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาจาํนวนทั้งสิ้น 7,096 โรง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 104 โรง โดยใช้

ตารางประมาณการขนาดตวัอยา่งของทาโร ยามาเน ผูใ้หข้อ้มูลในแต่ละโรงเรียน ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หวัหนา้สาระการเรียนรู้อื่น  ครูสาระการเรียนรู้อืน่ 

ตาํแหน่งละ 1 คน รวม 4 คน รวมทั้งสิ้น 416 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้น

การวิจยัคือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและ

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 

 ผลการวิจยั พบว่า 

 1) องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ ทกัษะการสังเกต 

ทกัษะการวดั ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  

ทกัษะการใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ  ทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์และทกัษะการตั้งสมมติฐาน    

2) องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นบรรยากาศภายในองคก์ร ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการมีส่วนร่วม

ของผูร่้วมงาน ดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยัและพฒันา   

 3) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่  ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน  ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการวดั ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบั

เวลา   
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ลายมือช่ือนกัศึกษา……………………………..                                                                        ปีการศึกษา 2557 
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54252918: MAJOR: EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 

KEY WORD: SCIENTIFIC  SKILLS  /  PATICIPATORY  MANAGEMENT  

                        RATTHAPHAT  THANACHOTSUKSABAI : SCIENTIFIC  SKILLS OF ADMINISTRATOR  

EFFECTING  PATICIPATORY  MANAGEMENT IN SCHOOLS  UNDER   THE  JURISDICTION OF  THE  

OFFICE  OF BASIC  EDUCATION  COMMISSION :THESIS ADVISOR: ASST. PROF. MAJ. NOPADOL  

CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. AND ASST. PROF.PRASERT  INTARAK, Ed.D. 273 pp.  

  The purposes of this research were to determine; 1) the factors of  scientific skills of administrator  

in schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission,  2) the factors of  participatory 

management  in schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission  and 3) the  causal 

effect of scientific skills of administrator  to the  participatory management in schools under the jurisdiction of 

the Office of Basic Education Commission. The samples size was determined based on  Taro Yamane from 

7,096 schools under the jurisdiction of Office of Basic Education Commission. The samples used in this study 

were 104 schools and respondent of each school were 4 respondents including head of teacher and teacher in 

substance science learning group and head of teacher and  teacher in other group , totally 416 respondents. 

Questionnaire and interview were used as research instrument and  frequency, percentage, arithmetic mean , 

standard deviation, confirmatory and exploratory factor analyses and stepwise multiple regression analysis.  

  The findings of this study were as follows:  

1) There were 7 factors of  administrators’ scientific skills including observation, measurement, 

classification, the relation between space and space and between space and times,  number using or calculation,  

prediction and hypothesis setting.  

2) There were 7 descended important factors of administrators’ participatory management  including 

decision participation,  organization communication, organization environment teamwork, employee 

participation, administrator participation and participation by research and development, respectively.  

3) The administrators’ scientific skills effecting the participatory management were hypothesis 

setting, observation, measurement and the relation between space and space and between space and times, 

respectively.                           
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ใหว้ิทยานิพนธมี์ความสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณเพ่ือนๆและนอ้งๆสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคนท่ีให้

คาํแนะนาํและใหก้าํลงัใจตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียน  คณะครูในโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สงัขกฤษณ์อนุสรณ์)

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 3 และผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูหวัหนา้สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูหวัหนา้สาระการเรียนรู้อ่ืนและครูผูส้อน

สาระอ่ืน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน

ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่  ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวจิยั  ส่งผลใหผู้ว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัจน

สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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 บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 โลกในยคุปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตันท่ี์มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  จึงจาํเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้ทนั

กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความทา้ทายจากกระแส

โลกโดยปัจจยัสาํคญัท่ีเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายดงักล่าว  ไดแ้ก่  "คุณภาพของคน” 

การจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจาํเป็นอย่างยิ ่ง  โดยจะตอ้งเป็น 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือทาํใหศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มท่ี  ทาํให้เป็นคนท่ี

รู้จกัวิเคราะห์  รู้จกัแกปั้ญหา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง  สามารถปรับตวัให้

ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม  รู้จกัพ่ึงตนเองและสามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   จากรัฐธรรมนูญได้ช้ีให้รัฐต้องเร่งรัดและพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันา 

 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยแีละเทคโนโลยกี็มีส่วนสาํคญั  

ในการค้นควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วข้ึน   ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  ด้านความรู้ ทักษะ(กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ การสร้างสมประสบการณ์ในการจดัการ  การบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยืน  ทั้งน้ีเพราะวิทยาศาสตร์ช่วยพฒันา

ความคิดท่ีมีเหตุผล  สร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์และวิจารณ์และมีทกัษะท่ีสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้หา

ความรู้ ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

 

  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันจากความเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและกฎหมาย

ประกอบกบัประชากรมีการศึกษามากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการเรียกร้องในสิทธิและการบริการใหม่ ๆ ทาํ

ใหก้ารดาํเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตอ้งปรับเปล่ียนให้ทนักบัสถานการณ์

เปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ของโลกและสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

โดยเฉพาะการบริการขั้นพ้ืนฐานท่ีสาํคญั   ดงันั้นการดาํเนินงานในหน่วยงานผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัต่อ 
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หน่วยงานหรือองค์การคือผูน้ ําหรือผูบ้ริหารองค์การนั้ น ๆ ท่ีจะนําองค์การท่ีรับผิดชอบให้

ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทและอิทธิพลสูงสุดต่อ

การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ  ของหน่วยงาน 

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทสาํคญัยิ ่งต่อการพฒันาของประเทศ  ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจึงเป็นผูมี้บทบาทต่อการบริหารการศึกษาและมีความสาํคญัเน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีทาํ

หน้าท่ีจดัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดแ้ก่  คน  เงิน  วสัดุอุปกรณ์และการบริหารทัว่ไป

เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา  ดงันั้นถา้ระบบการบริหารไม่เหมาะสม  การบริหาร

สถานศึกษาก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ เพ่ือเป็นการปรับปรุง การบริหารให้เกิด

ประสิทธิภาพจึงไดมี้การพฒันาระบบการบริหารใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย  ผูบ้ริหารตอ้งเลือกและ

นาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจดัการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลกัเกณฑ์และ

ทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได้ อนัเกิดจาการค้นควา้เชิงวิทยาศาสตร์  เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดย

ลกัษณะน้ี การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science)   การบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยั

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะของผูบ้ริหารแต่ละคน  ท่ีจะทาํงานให้งานบรรลุ

เป้าหมาย ซ่ึงเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลกัการและทฤษฎีไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม การบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ (Arts)1   การนาํหลกั

ทฤษฏีใดมาใชน้ั้นผูบ้ริหารตอ้งวิเคราะห์ สภาพปัญหาของโรงเรียนของตนเองว่า ควรนาํการบริหาร

ใดมาใชใ้นการบริหารใหเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนของตน   และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ในการบริหารองคก์รไดห้ลากหลาย  สาํหรับการปรับปรุงองคก์ร  บริหารทรัพยากรบุคคล  บริหาร

การศึกษา เพ่ือนาํไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เกิดการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการทาํงานให้ดียิ ่งข้ึน  การระดมความคิดของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการทาํงาน

ร่วมกนั ในหลายๆ มุมมอง ท่ีจะช่วยในการกาํหนดปัญหา กาํหนดวิสัยทศัน์ ประเด็นกลยุทธ์ และ

วางแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง  สวอนสเบิร์ก (Swanaburg)  ศาสตราจารยผ์ูบ้ริหารทาง

การศึกษา  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี  1. การไวว้างใจกนั (Trust)  

การไวว้างใจกนัเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังาน

ได้อย่างสมบูรณ์  เรียบร้อย  หากได้รับการยอมรับไวว้างใจจากผูบ้ริหาร  ช่วงเวลาในการให้

ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะไดรั้บการควบคุมจากผูบ้ริหารภาระงานทั้งหมดหรือ   

 1สันติสุข, การนําทฤษฎีบริหารการศึกษามาใช้ในการบริหารโรงเรียน, เขา้ถึงเม่ือ 30 

มกราคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.gotoknow.org/posts/322520 
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การตดัสินใจ  ผูบ้ริหารจะใหโ้อกาสเท่าท่ีจะเป็นไปไดผู้บ้ริหารท่ีใหอ้าํนาจและใหค้วามไวว้างใจแก่

ผูร่้วมงานจะแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถและขอ้บกพร่องของผูป้ฏิบติังาน  แนวคิดพ้ืนฐานท่ีทุก

คนมีความไวว้างใจ (Trust) คือผูป้ฏิบติังานทุกคนยอ่มรู้จกังานของตนดีกว่าใคร ๆ  ทุกคนสามารถท่ี

จะยอมรับความรับผิดชอบในการบริหารงาน  ถา้ความรับผิดชอบจะทาํให้ผูป้ฏิบัติงานอยู่ใน

แนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและสติปัญญา  ความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ใน

บุคลากรทุกระดบัในองค์การ    2.  ความยึดมัน่ผกูพนั (Commitment)  ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน

ตอ้งการความยึดมัน่ผูกพนั  ดงันั้นผูบ้ริหารควรท่ีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่

ผูป้ฏิบติังาน  ความยดึมัน่ผกูพนั  เป็นลกัษณะท่ีไดจ้ากการพฒันาใหโ้อกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจกบัผูบ้ริหารและรู้ถึงเป้าหมายขององค์การ  ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ผูป้ฏิบติังาน  จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความขยนัหมัน่เพียร  อุตสาหะ  ผลผลิตในการทาํงานมีมากข้ึน  

จะเห็นไดว้่าภายใตก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมจะทาํใหเ้กิดความยึดมัน่ผกูพนัโดยไม่ทาํให้เกิดโทษ   

3. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals and objectives)  ความขดัแยง้เป็นความตอ้งการ

หลกัหรือเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ม่ือมนุษยมี์

การทํางานร่วมกัน  ดังนั้ นการตั้ งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังาน  รวมถึงการร่วมกนัปรับปรุงพฒันาเป้าหมายขององค์การย่อมจะขจดัความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนเพราะทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  มีการทาํงานท่ีมีทิศทางเดียวกนั  มีความ

รับผิดชอบร่วมกัน  ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  การตั้ งเป้าหมายและ

วตัถุประสงคร่์วมกนั  สามารถเกิดข้ึนไดบ่้อยอยา่งมีเหตุมีผล  สามารถท่ีจะร่วมกนัตั้ งเป้าหมายและ

วตัถุประสงค์โดยการร่วมกนัประชุมปรึกษา (Conference)  การประชุมปรึกษาจะเป็นการทา้ทาย

ความสามารถของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  สร้างความชดัเจนทาํให้มีความเห็นสอดคลอ้งกัน  

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน   4.ความเป็นอิสระต่อความ

รับผดิชอบในงาน (Autonomy)  เป็นภาวะท่ีมีความอิสระต่อความรับผดิชอบในการทาํงาน  ความมี

อาํนาจหนา้ท่ีและความสามารถในการรายงานสาํหรับงานของแต่ละบุคคล  ผูป้ฏิบติังานตอ้งการ

ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน  ในการตดัสินใจในงานของตนเอง  ซ่ึงจะทาํ

ใหมี้ความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี     เต็มความรับผดิชอบท่ีตนไดรั้บ2    ซซัคิน 

(Sashkin)  ได้กล่าวถึงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เป็นเร่ืองเก่ียวกับการให้พนักงานได้มี           

ง    

 

 

 2Russell C. Swanaburg, Management and Leadership for Nurse Managers 

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 
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การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการปฏิบติังานดว้ยตวัของเขาเอง  อย่างไรก็ตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

ก็จะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมงานไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ  ตามความสาํคญั

ท่ีแตกต่างกนัไป  ซ่ึงซซัคินไดเ้สนอวิธีสาํคญั 4 ประการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ดงัน้ี    

1. การมีส่วนร่วมในการตั้ งเป้าหมาย (Participation in Goal Setting)  มีความหมายถึงการท่ี

ผูป้ฏิบติังานทั้งในระดบับุคคล  ระดบัผูบ้งัคบับญัชาหรือระดบักลุ่ม  ไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนด

เป้าหมายของงานเพ่ือท่ีพวกเขาจะได้พยายามทาํงานหรือผลการปฏิบติังานนั้ นบรรลุเป้าหมาย         

ท่ีวางไวแ้ละเกิดผลงานท่ีดี  2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making)  

เป็นการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการมีส่วนร่วมใหค้าํปรึกษาหารือในหลาย ๆ  โอกาส  มี

อิทธิพลในการกาํหนดเป้าหมายของงาน  มีส่วนร่วมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตดัสินใจ  

ตลอดจนตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตดัสินใจต่าง ๆ  3. การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

(Participation in Problem Solving)  เป็นความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้ความสามารถใน

การวิเคราะห์ขอ้มลู  พฒันาแนวคิดใหม่ ๆ  ในการทาํงานโดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มลูนั้น ๆ   และ

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความคิดใหม่ ๆ  ในการพฒันาปรับปรุง  4. การมีส่วนร่วมในการ

เปล่ียนแปลง (Participation in Change)  การมีส่วนร่วมในรูปแบบน้ีจะมีความยากและซบัซอ้นและ

ถือเป็นจุดท่ีสําคัญสุด   ซ่ึงรูปแบบน้ีมาหลังจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา   โดยทั้ ง

ผูบ้ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชานั้ นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง  วิเคราะห์และแปร

ความหมายของขอ้มลูองคก์าร  เพ่ือท่ีจะทาํให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ  ในการแกปั้ญหาขององค์การ

เพ่ือนาํไปสู่ความสาํเร็จในการพฒันาองคก์าร  นอกจากน้ีซซัคินยงัไดก้ล่าวถึงการทาํงานของการมี

ส่วนร่วม  โดยการมีส่วนร่วมแบบง่ายก็คือ  การตั้ งเป้าหมายและการตัดสินใจซ่ึงจะมีลกัษณะท่ี

คลา้ยกนัคือ  จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้การควบคุมตนเองหรือมีความเป็นอิสระในการทาํงานมาก

ข้ึนและในทางออ้มจะทาํให้เกิดการยอมรับและความผูกพนั  ซ่ึงการยอมรับและความผกูพนัท่ี

เกิดข้ึนน้ีเป็นหน่ึงในผลลพัธท่ี์ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลของผลงานและผลผลิตมากข้ึน  การมีอิสระใน

การทาํงานในระดับสูงนั้ นเป็นหน่ึงของความต้องการท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของงานตามหลัก

วิทยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นการเพิ ่มความรู้สึกปลอดภัยให้กับพนักงาน  ส่วนอีกสองแบบนั้ นมีความ

ซบัซอ้นมากกว่า คือ การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและในการวางแผนเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  

ซ่ึงมีผลเป็นอนัดบัแรกในการทาํใหรู้้สึกว่างานนั้นมีความหมาย  มีคุณค่าจะเป็นการเพิ่มความรู้สึก

ของการประสบความสาํเร็จและการทาํงานไดลุ้ล่วงสมบูรณ์  ซ่ึงทาํให้เกิดความพึงพอใจและมีผล

ต่อประสิทธิผลของงานและผลผลิตขององค์การได ้ การมีคุณค่า  มีความหมายของงานนั้นจะเป็น

ส่ิงท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีท้าทายให้กับพนักงานซ่ึงเป็นเง่ือนไขอีกอย่างหน่ึงท่ีจาํเป็นสําหรับ          

“ 
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การเพิ่มประสิทธิผลของงานตามหลกัวิทยาศาสตร์3 

                     จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการ

บริหารงานท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้ังคับบัญชามีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วม

แกปั้ญหาของการบริหารท่ีสาํคญั  มีอิสระในการทาํงานและเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ซ่ึงอยู่

บนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหาร

ใหก้บัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของพวกเขาและตอ้งการใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอย่าง

แทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีสาํคญัขององคก์าร  

                     การบริหารโดยใชท้ักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นอีกหน่ึง

แนวทางเน่ืองจากวิทยาศาสตร์ทําให้คนได้พัฒนาวิ ธีคิด   ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล   คิด

สร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์  มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู้   มีความสามารถในการแกปั้ญหา

อย่างเป็นระบบ   สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบ

ได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่  ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้  ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้ง 

ไดรั้บการพฒันาใหรู้้วิทยาศาสตร์เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึนและนาํความรู้

ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล  สร้างสรรค ์ มีคุณธรรม  ความรู้  วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นาํมาใชใ้นการพฒันา

คุณภาพชีวิต ท่ีดี  แต่ยงัช่วยใหค้นมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์  การดูแล

รักษา  ตลอดจนการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืและท่ีสาํคญัยิ ่ง

คือ วิทยาศาสตร์  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ  สามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศและดาํเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข4  โดยยึดหลกัการทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีหมายถึงความสามารถ  ความชาํนาญในการคิด  การคน้ควา้  แกปั้ญหาเพ่ือแสวงหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการทางปัญญา 

(Intellectual skill)   

 เห็นไดว้่าทั้งวิทยาศาสตร์และการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นความลงตวัท่ีสมบูรณ์แบบ

ท่ีควรนาํมาบูรณาการเป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาเป็นอย่างยิ ่ง  เน่ืองจากสถานศึกษา

ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   

 

 
 3M. Ssshkin, A Manager’s guide to participative management (New York : AMA. 

Membership Publications Division, 1982), 110-113. 

 4จงจิต  แกว้พา, ความสําคัญของวิทยาศาสตร์, เขา้ถึงเม่ือ 2 มกราคม 2556, เขา้ถึงได้

จาก  http://www.gotoknow.org/posts/306599 
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ท่ีตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัภายในสถานศึกษายอ่มมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  หากผูบ้ริหารนาํหลกัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมมาจดัการบริหารโดยนาํทกัษะทางวิทยาศาสตร์เขา้มาจดัระบบการบริหาร

ภายในสถานศึกษาจะเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาโดยประยุกต์ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์เป็นแนวทางหน่ึงในการบริหารเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

พฒันาสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาอนัเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพในการ

บริหารสถานศึกษามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมโดยเนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วมกบับุคลากรใน

สถานศึกษา  ก่อใหเ้กิดความร่วมมือ  ระดมสมองทุกคนเห็นความสาํคญัในการร่วมบริหารและจดั

การศึกษา  เป็นการพฒันาแบบรอบดา้นเพื่อผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานภายในสถานศึกษาบรรลุตาม

จุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น   การนํารูปแบบการบริหารโดยใช้ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาประยกุตใ์ชใ้นวงการศึกษาคร้ังน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารการศึกษา  องคก์ารศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารในสถานศึกษา

หรือนาํไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือปรับปรุงองคก์รทางการศึกษาทุกระดบัใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

  

ปัญหาของการวจิยั 

 การจดัการศึกษาเป็นกลไกสาํคญัในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเขม้แข็งทาง

ปัญญาใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ความสามารถและคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค์ในช่วงแห่งเวลาของการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคมโลก  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

แนวโน้มด้านการบริหารจดัการศึกษาให้เป็นไปลกัษณะเช่นเดียวกับการบริหารธุรกิจอ่ืน ๆท่ีมุ่ง

ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างจริงจัง  เน้นการแข่งขันทุกรูปแบบ  การปฏิรูปการศึกษาตาม

แนวทางท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545  ในมาตรา 39  การบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอาํนาจ กาํหนดให้

โครงสร้างระบบบริหารราชการมีเอกภาพเชิงนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบติั  โดยการ

กระจายอาํนาจไปยงัคณะกรรมการและสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาโดยตรงและกาํหนดให้สถานศึกษาปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหาร  ทั้ งด้าน

วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป5  ทั้งน้ีวิธีการกระจายอาํนาจ

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกาํหนดในกฎกระทรวง  การกระจายอาํนาจดงักล่าวจะทาํใหส้ถานศึกษา 

 

 5“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พุทธศกัราช 2545,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  118, ตอนท่ี 123 ก (19 ธนัวาคม 2545) : 12. 
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มีความคล่องตวั  มีอิสระในการบริหารจดัการ  เป็นไปตามหลกัการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือเป็น

รากฐาน  ความเขม้แข็ง  คล่องตวัและอิสระให้กบัสถานศึกษาไดอ้ย่างมีมาตรฐานและสามารถ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการบริหารงานดา้นวิชาการท่ีส่งผลต่อนักเรียนให้

เกิดการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัระดบัชั้นและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  ทั้ งน้ี สทศ.ได้วิเคราะห์ผลคะแนนสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกสาระการเรียนรู้คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50   

และเม่ือเปรียบเทียบกบันานาชาติในด้านการศึกษาอยู่ในระดับตํ่า  และยงัเก่ียวเน่ืองไปถึงด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีอยู่ในระดบัตํ่าเช่นเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบศกัยภาพของคนไทยกบั

ประเทศอ่ืน ๆ  ยงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ โดย IMD (International 

Institute for Management Development) จดัอนัดบัประเทศไทยอยูใ่นอนัดบั   ท่ี 29 จาก 60 ประเทศ

ท่ีเขา้รับการประเมินในปี 2557 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก6    โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขนั

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ อีกทั้ งผลสาํฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในทุกวิชาก็อยู่ใน

ระดบัตํ่า 7  และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  ในรอบท่ีสามระหว่างปีการศึกษา 

2554-2558  ปีงบประมาณ 2554 ว่าในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมิน 

7,985 แห่ง จากจาํนวนสถานศึกษาทั้ งหมดท่ีจะตอ้งประเมินในรอบสาม 34,404 แห่ง แบ่งเป็น 

สงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.) 422 แห่ง สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

191 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 7,042 แห่ง สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 แห่ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) 328 แห่ง โดย

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบัดีมาก 333 แห่ง คิดเป็น 4.17% ระดบัดี 5,357 แห่ง คิดเป็น 67.09% 

และไม่รับรองมาตรฐาน 2,295 แห่ง คิดเป็น 28.74%8 
  6การประกาศผลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัประเทศต่าง ๆ 60 อบัดบัของ

โลกโดยสถาบนัการจดัการนานาชาติ (IMD : International Institute for ManagementDevelopment) 

ประจาํปี 2557 เขา้ถึงเม่ือ 6 พฤศจิกายน2557.  http://www.oknation.net/blog/chainoy70/2014/07 

/17/entry-2 

                  7นงลกัษณ์  เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (ดุษฎีนิพนธ ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 6. 

 8สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ยกระดับคุณภาพของ

โรงเรียน, เขา้ถึงเม่ือ 28 ตุลาคม 2555, เข้าถึงไดจ้าก  http://www.kruthai.info/view. php?article 

_id=1613 

http://www.oknation.net/blog,chainoy70/2014/07 
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   จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่า  โรงเรียนยงัไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม

บทบาทและอาํนาจไดต้ามมาตรฐานและคุณภาพการศึกษากาํหนด  โดยเฉพาะองค์ประกอบและ

ปัจจัยต่างๆในการบริหารงานท่ีส่งผลถึงความสําเร็จและคุณภาพของโรงเรียน  ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัมี

ความสนใจและตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงประกอบดว้ย

องค์ประกอบและปัจจัยของการบริหารอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาเป็นแนวทางการปฏิบติัเพ่ือพฒันา

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยอาศยัหลกัการแนวคิดทฤษฏีเป็นแนวทางในการ

พฒันาซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถและความพยายามในทุกดา้นจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหลกัการ

บริหารทีหลากหลายจากนักบริหาร  และความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร ครูมีส่วนร่วมในการพฒันา  

เพ่ือเป็นองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีสถานศึกษาตอ้งเป็นองค์การท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพ่ือ

ทาํหน้าท่ีจัดการความรู้  พฒันาความรู้  ความคิดและพฒันาศกัยภาพการจัดการศึกษาให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์และบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะไดเ้รียนรู้จากกระบวนการ

บริหารของผูบ้ริหาร  และความรู้ความสามารถท่ีนักเรียนจะไดรั้บจากการสอนของครูท่ีมีคุณภาพ

อนัหมายถึงความสามารถของการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา        

  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 จากความเป็นมาและปัญหาต่าง ๆ  ขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั

ไวด้งัน้ี 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือทราบองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือทราบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ข้อคาํถามของการวจิยั 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั  และเป็นแนวทางในการหาคาํตอบ

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามของการวิจยั  ดงัน้ี 

 1.  องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีองคป์ระกอบใดบา้ง 

        2.   องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีองคป์ระกอบใดบา้ง 

 3.   ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่ 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเป็นพหุองคป์ระกอบ 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเป็นพหุองคป์ระกอบ 

3. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 การวิจยัเพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผูว้ิจัยได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้ ในเร่ืองทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  

 อย่างไรก็ดีทฤษฎีท่ีเก่ียวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์นั้ นลว้นยอมรับร่วมกันตาม

ความเห็นของสมาคมอเมริกนัเพ่ือส่งเสริมความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American  Assosiation  

for  the  Advancement  of  Science:AAAS)   เอกสารวิจยัส่วนใหญ่หรือความคิดเก่ียวกบัทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของ สสวท. ลว้นเกิดจากแนวคิดของสมาคมน้ีทั้งสิ้น  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ของสมาคมอเมริกันเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ (American  Assosiation  for  the  Advancement  of  Science:AAAS)   13 ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย  1) การสังเกต   2) การวดั  3) การจาํแนกประเภท  4)  ทกัษะการใช้

ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัเวลา  5) ทกัษะการคาํนวณและการใชจ้าํนวน  6) ทกัษะการจดั

กระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล  7) ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  8) ทกัษะการพยากรณ์          

9) ทกัษะการตั้ งสมมุติฐาน  10) ทกัษะการควบคุมตวัแปร  11) ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป    

12) ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  13) ทกัษะการทดลอง 

                   สําหรับองค์ความรู้ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีนักวิชาการกล่าวถึงเร่ืองน้ี

หลากหลายทั้ งนักวิชาการไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอาจนําเสนอได้ตามลาํดับของการเผยแพร่

ดงัต่อไปน้ี 

 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ ได้สรุปหลกัการสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้   6  

ประการคือ 1.การกระจายอาํนาจและการใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ 2. ความไวว้างใจกนั 3. การร่วม

กาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบดาํเนินการ 4. มีความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบ

และสามารถดูแลตนเองได ้5. ความผกูพนัต่อกนัและรู้สึกเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั  และ 6.การ

ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้นและทนัสมยัต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ9  

 สมยศ  นาวีการ  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้ 4  

ประการดังน้ี  1) การไวเ้น้ือเช่ือใจกัน  2) การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลทั้ งแนวดิ่งและ

แนวขนาน 3) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกนั  4) การทาํงานเป็นทีม10 

 อุทยั  บุญประเสริฐ   กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามีแนวความคิดพ้ืนฐาน ดงัน้ี  

1) ความเช่ือเร่ืองธรรมชาติมนุษย(์Assumption  about  human nature)  2) ความคิดเก่ียวกบัความเป็น

องค์การของโรงเรียน (Concept  of  School Organization)  3) ในดา้นรูปแบบการตัดสินใจ 

(Decision Making Style)  4) แบบภาวะผูน้าํ (Leadership Style) 5) กลยทุธก์ารใชอ้าํนาจ (Use of   

 
 

 

 

 

 

 

  9ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ครุ 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546) ,  211. 
  10สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมส่ีวนร่วม (กรุงเทพ ฯ : บริษทั สาํนกัพิมพบ์รรณกิจ 

1991 จาํกดั, 2545), 27. 
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Style)  6) ทักษะเฉพาะในการบริหาร (Management Skill) และ 7) การใชท้รัพยากร (Use of 

Resources)11 

 ธีระ  รุณเจริญ  กล่าวว่า แมว้่าการศึกษาไทยไดเ้ร่ิมเป็นจริงเป็นจงั และกวา้งขวางมาก

ข้ึนเป็นเวลานานพอสมควรและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขพฒันามาตลอด แต่ยงัมีอุปสรรคในการจดั

การศึกษาและการบริหารหลายประการ กล่าวคือ 1) คุณภาพการจดัการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจท่ี

พอจะสูป้ระเทศอ่ืนในเวทีโลกได ้2) การบริหารจดัการศึกษายงัรวมศนูยอ์าํนาจไวส่้วนกลาง กระทัง่

ขาดเอกภาพ ทั้งดา้นนโยบายและมาตรฐาน 3) ขาดประสิทธิภาพของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 5) ขาดการพฒันานโยบายอย่างต่อเน่ือง 6) ขาดการเช่ือมโยง

กบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น และเอกชน12  

 ปรัชญา  เวสารัชช์  ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ ่มเติม ฉบบัท่ี 27 พ.ศ.2545 ไดก้าํหนดหลกัการสาํคญัไว ้

(มาตรา 8) 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ประเด็น

การมีส่วนร่วม ไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วมของสงัคมไทยในการจดัการศึกษาซ่ึงแสดงออกไดห้ลาย

ลกัษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วม

สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาไปตามเป้าหมาย13  

 นรินทร์ชยั  พฒันพงศา  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี   การมีส่วนร่วม  

หมายถึง  การเขา้ไปรับ  ไดรั้บอาํนาจท่ีจะคิดจะทาํมากข้ึนไม่ว่าในเร่ืองการเมืองหรืออาํนาจการ

ตดัสินใจท่ีจะทาํการใด ๆ  ตอ้งร่วมกนัอยา่งมีอิสรภาพ  เสมอภาค  เท่าเทียมกนัและควรมีส่วนร่วม

ดว้ยอยา่งแทจ้ริง  เขม้แข็ง (active)  มิใช่ร่วมอยา่งผวิเผนิ  เฉ่ือยชา (passive)  การมีส่วนร่วม 

 

 

 

 11อุทัย  บุญประเสริฐ , การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) (กรุงเทพฯ 

: คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 26-31. 

 12ธีระ รุณเจริญ, สภาพปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่, 2545), 1-2. 
 13ปรัชญา เวสารัชช,์ ชุดฝึกอบรมครู : ประมวลสาระหลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพ : 

ภาพพิมพ,์ 2545), 32. 
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  เป็นเร่ืองท่ีผูด้ว้ยโอกาสขอแบ่งอาํนาจจากผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกว่าเพ่ือปรับปรุงวถีิชีวิตตน

ใหดี้ข้ึน14 

                  จรรยารักษ ์ บุณยานุเคราะห์ ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การท่ีสมาชิกในกลุ่ม

หรือองคก์รมีปฏิสมัพนัธก์นั  มีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกนั  เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายในการพฒันา

องคก์รหรือหน่วยงานของตน  โดยการมีส่วนร่วมนั้นทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือกนัในการดาํเนินงานทุก

ขั้นตอนของกิจกรรม  ร่วมรับผลประโยชน์และมีส่วนไดส่้วนเสียในโครงการร่วมกนั15 

                    ภูวณัฐสร์  หนูมาก  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การให้บุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ  เขา้มามี

ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายกิจกรรม  โดยจะไดเ้ป็นไปดว้ยความ

สมคัรใจมิใช่เขา้มาร่วมเพราะการหวงัรางวลัตอบแทนเป็นลกัษณะท่ีแต่ละฝ่ายท่ีเขา้มามีร่วมกนัโดย

เป็นไปอยา่งอิสรภาพและเสมอภาคและมีการกระทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มและทาํให้เกิดความ

ร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดว้ย16 

                อภิญญา  เวชยชยั  ไดพ้ดูถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่  ผูป้กครองในการพฒันา

การศึกษาท่ีสาํคญั ๆ  ดงัน้ี  แนวคิดท่ี 1 แนวคิดการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียน  

แนวคิดท่ี 2 แนวคิดการสร้างสมัพนัธภาพท่ีเหมาะสม  แนวคิดท่ี 3  การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารสอง

ทาง17
 

 จนัทรานี  สงวนนาม  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว  ้ ดงัน้ี    

1.ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร 2.ลดความขดัแยง้ใน 

 
 

 14นรินทร์ชัย พฒันพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพืน้ฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง  

พิมพค์ร้ังท่ี 2 (เชียงใหม่ : สิริลกัษณ์การพิมพ,์ 2547), 3. 

 15จรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์, แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง

นกัเรียนในการบริหารจดัการสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนระดบัประถมศึกษา

ในจงัหวดันครราชสีมา  (วิทยานิพนธ ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารและนโยบาย

สวสัดิการสงัคม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 15. 

 16ภูวณัฐสร์ หนูมาก, กระบวนการการมีส่วนร่วมของบา้น วดั โรงเรียน (บวร) ต่อการ

พฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ (วิทยานิพนธ ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารและนโยบาย

สวสัดิการสงัคม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 18-19. 

 17อภิญญา  เวชยชัย, การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษา 

(กรุงเทพ ฯ : วฒันาพานิช, 2544), 20. 
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การทาํงาน เพิ่มความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน 3. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 4. ช่วยให้

ผูร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทาํ 5.  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร 6. ลดค่าใชจ่้าย

และใชท้รัพยากรอยา่งทะนุถนอม 7. ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 8.  ช่วย

ใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร18 

                  อนนัตชยั  อุทยัพฒันาชีพ ไดก้ล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรมีลกัษณะดงัน้ี 1.

เป็นกระบวนการของการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ 2.เป็นการมี

ส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัของบุคคล 3.ใชค้วามคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาของ

การบริหาร 4.การบริหารโดยการมีส่วนร่วมตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดของการแบ่งอาํนาจหน้าท่ี

ท่ีผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5.ตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วน

เก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีสาํคญัขององคก์าร  มิใช่เพียงแต่ห่วงใยหรือสัมผสั

ปัญหา19 

                สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไวด้งัน้ี 1.การมี

ส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง ทาํใหเ้กิดความคิดเห็น

ท่ีหลากหลาย ทาํให้การปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกว่าการคิดคนเดียว 2. การมีส่วนร่วมในการ

บริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือทาํให้เกิดการต่อตา้นน้อยลง   ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับ

มากข้ึน 3. เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารท่ีดีกว่า สามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูและประสบการณ์     ในการ

ทาํงานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4. เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและทกัษะ ในการทาํงานร่วมกนัเกิดความมีนํ้ าใจและความ

จงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากข้ึน20  

 ไบรยแ์มน (Bryman)  ไดเ้สนอแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีจะมีผลต่อ

ทศันคติการปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้ 4  ประการ  คือ 1) บรรยากาศของ

การมีส่วนร่วมควรจะตอ้งทาํใหแ้นวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายมีความชดัเจนยิง่ข้ึนและบรรยากาศจะมี 

 

 

 18จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :

บุ๊คพอยท,์ 2545), 71. 

 19อนนัตชยั อุทยัพฒันาชีพ, การมส่ีวนร่วมของพนักงานกับการเพิ่มประสิทธิผล, ข่าว

ศนูยก์ฎหมายธุรกิจ, 9 (92) : 36. 

 20สมัฤทธ์ิ กางเพง็, “รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา”, วารสารวิชาการ, (2545): 

9-11. 
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ลกัษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า  2) จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายท่ีมี

คุณค่า  ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรเพิ ่มเป้าหมายส่วนบุคคล (Individual  Goal) กบัเป้าหมายองค์การ 

(Organization  Goal) ใหเ้ท่าเทียมกนั  3) ผูมี้ส่วนร่วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากข้ึนถา้มีแรงจูงใจ

และความเป็นอิสระเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการปฏิบติังานมาก

ข้ึน  4) เม่ือบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี Ego – involved21 

                     เฮาส์ (House)  ไดบ้รรยายลกัษณะของผูน้าํท่ีให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารไวว้่าเป็นคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีมีพฤติกรรมการบริหารท่ีเน้นไปท่ีการแบ่งปันขอ้มูล  

ข่าวสาร  การแบ่งปันอาํนาจและการแบ่งปันอิทธิพลภายในองคก์ารต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  พฤติกรรม

ผูน้าํในลกัษณะน้ีจะปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะท่ีมีศกัด์ิศรีอย่างเท่าเทียมกนัและยอมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชอิ้ทธิพลต่อการกระทาํและการตดัสินใจของตน22 

                 ลอเลอร์  (Lawler) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นการมีส่วน

ร่วมในแบบท่ีจริงจงัว่าเป็นการทาํใหส้มาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการกาํหนดภารกิจใน

การปฏิบติังาน  ในการแกปั้ญหาและการสร้างความสาํเร็จให้แก่องค์การ  ซ่ึงตอ้งอาศยัการกระจาย 

(Decentralization)  ส่ิงต่อไปน้ีสู่ระดบัล่างอยา่งทัว่ถึงทั้ งองค์การ  คือ 1) สารสนเทศ (Information)  

ซ่ึงเป็นขอ้มลูข่าวสารท่ีทาํให้พนักงานซ่ึงมีส่วนร่วมและมีอาํนาจในการตดัสินใจไดมี้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มองคก์าร  กลยทุธ ์ ระบบงาน  ระดบัและชนิดของผลงานท่ีตอ้งการ  2) ความรู้

และทกัษะ (Knowledge and skill)  ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับประสิทธิผลของงานะในการบริหาร         

.ตลอดจนเป็นความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน3)  อาํนาจ (Power)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

ในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการปฏิบติังานและการประเมินผลงาน  4) รางวลั (Rewards)  

เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานท่ีช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ  โดยการให้รางวลันั้น

ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานและความสาํเร็จขององคก์าร23  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21A.Bryman, Leadership in Organization (London : Routedge & Kegan Paul, 1986), 139. 

 22Robert J. House, Managerial Process and Organization Behavior (New York : 

Scott. Foresman and Company, 1976), 215. 

 

                 

 

 23 E.E. Lawler.  High Involvement Management, อา้งถึงใน  อุทยั  บุญประเสริฐ, การ 

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2546).47. 
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    เรนซิส  ไลเคิร์ท  ไดเ้สนอแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 4 รูปแบบ  

และเรียกว่าการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบด้วย ระบบท่ี 1 : เผด็จการ (System 1 : 

Exploitative  Authoritative) ระบบท่ี 2 เผด็จการแบบมีศิลป์(System 2 : Benevolent Authoritative ) 

ระบบท่ี 3 การปรึกษาหารือ (System Consultative)  ระบบท่ี 4 กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม (System 4 : 

Participative  Group)24  

                  ฮงัทิงตนัและเนลสัน (Hungtington & Nelson) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว ้3 ลกัษณะ 

 1. การมีส่วนร่วมโดยดูท่ีกิจกรรม 2. การมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากระดบัการบริหาร 3 ระดบัคือ 

ในระดบัแนวราบซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมโดยไม่จริงจงั   การมีส่วนร่วมในแนวดิ่ง เป็นการมีส่วน

ร่วมกบัผูท่ี้มีอาํนาจมากกว่าประโยชน์  และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งแนวดิ่ง

และแนวนอน 3. การมีส่วนร่วมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปมีอาํนาจและควบคุม25 

                  ยคุล ์(Yukl)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ว่าการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการบริหารงานท่ีผูน้าํเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ  มีอิสระในการทาํงาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วมแก้ไข         

ปัญหา ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการ

ปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน26 

                 รูมและเดซ่ี (Vroom and Deci)  พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาว่าเป็น

ปริมาณของอิทธิพลท่ีปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าไดเ้ขา้ไปร่วมในการตดัสินใจ  นอกจากน้ียงัเพิ่มเติมดว้ย

ว่าบุคคลจะไดรั้บความพึงพอใจจากการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยตวัเอง  บุคคลจะพฒันาความ

ผูกพนัท่ีมีต่องานและจะสามารถทาํงานได้ดี  ตลอดจนเม่ือเห็นได้ชัดว่ าตนเองสามารถขยาย

เป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นั ่นคือ  ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง 

(Self-control or self-regulation)  มิใช่ควบคุมโดยองคก์าร (Organization  control)27 

 

 24Rensis  Likert, The Human Organization (New York : McGraw–Hill Book, Co, 

1961), 16-24. 

 25Hungtington, Sammual p. and Nelson, Joan, No easy choice: Political 

participation in developing contries (New York : Mc Grew – Hill, 1975), 12-15. 

 26Gary A. Yukl, Leadership in Organization (New York : Prentice – Hall, 1981), 

208-209. 

 27Victor H. Vroom and Edward L. Deci, Management and Motivation (New York : 

Penquin Book Ltd., 1970), 16. 
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                สวอนสเบิร์ก(Swansburg)  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

1.การไวว้างใจกนั (Trust) 2.ความยดึมัน่ผกูพนั (Commitment)  3.การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ร่วมกนั (Goals and objectives)  4. ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (Autonomy) 28   

                 โรเบิร์ต และไอวิง (Robert and Irving) ไดส้รุปแนวคิดว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมกบัลกัษณะการเขา้ไปมีส่วนร่วม   ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมของสมาชิก

หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจจะเป็นไปโดยทางตรงและมีลกัษณะเป็นทางการ  ซ่ึงจะมีผลประโยชน์เป็น

แรงผลกัดนัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและเกิดความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อย่างไร

ก็ตามในกรณีท่ีการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นไปโดยทางออ้มและไม่เป็นทางการ  การมีส่วนร่วม

อาจจะไม่ไดเ้กิดจากผลประโยชน์ก็ได ้   แนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดมี้การเปล่ียนแปลงไป             

โดยหันมามุ่งเน้นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  ซ่ึงการตดัสินใจเกิดข้ึนโดยตัว

ผูบ้ริหาร  เม่ือเวลาท่ีต้องการประสานส่ิงต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นการควบคุมให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและเป้าหมายขององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ ผูบ้ริหารจะเป็นผูผ้ลกัดนัผลสาํเร็จให้แก่

องคก์ารโดยผา่นผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทั้ งจะเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ขององค์การ  ซ่ึงในประเด็นเร่ือง

ผลประโยชน์น้ีเองท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม29 

                    ซซัคิน (Sashkin)ไดเ้สนอวิธีสาํคญั 4 ประการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ดงัน้ี 

1.การมีส่วนร่วมในการตั้ งเป้าหมาย (Participation in Goal Setting) 2.การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ (Participation in Decision Making) 3. การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา (Participation in 

Problem Solving) 4.การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง (Participation in Change)30  

                    เดวิด  แมคเคลแลนด ์(David  McClelland)ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัส่ิงจูงใจของมนุษยใ์น

การทาํงานใหเ้กิดผลสาํเร็จ  ทั้งในระดบับุคคลและระดบัสงัคม  ผลของการศึกษาสรุปไดว้่าคนเรามี

ความตอ้งการอยู่  3  ประการ  คือ 1.  ความตอ้งการสัมฤทธิผล (need  for  achievement) 2.  ความ

ตอ้งการความผกูพนั (need  for  affiliation) 3.  ความตอ้งการมีอาํนาจบารมี (need  for  power)31 

  

 

 

 

 

 

 

 28Russell C.Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers 

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 

 29Robert, James and Irving, Paul, Leadership (New York : McGraw – Hill, 1961), 1. 

 30M. Ssshkin, A Manager’s guide to participative management (New York : 

AMA. Membership Publications Division, 1982), 110-113. 

 31David C. McClelland, The Achieving Society (New York : Van Nostrand, 1961), 

100-112. 
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                  โคเฮน และอฟัฮอฟ (Cohen ; & Uphoff)   แบ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 

ลกัษณะ  คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making)  2) การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังาน (Implementation)       3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits)  4) การมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล (evaluation)32 

 ฟาวเ์ลอร์ (Fowler) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจสัง่การกบัขวญักาํลงัใจในการทาํงานของครู อาจารยใ์นโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐต่างๆ 

ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้น

กิจการนักเรียน ดา้นบุคลากร ดา้นทรัพยากร และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน” ผลการวิจยั พบว่า        

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสัง่การ มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

2. ครูอาจารยใ์นโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั ่งการกบัครูอาจารยโ์รงเรียนท่ี

ไม่เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจสัง่การ มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานแตกต่างกนั33  

 

 

 

 

 

 

 

 32Cohen, J.M., and Uphoff, N.T., Participation’s Place in Rural Development : 

Seeking Clarity Through Specificity (World Development, 1980), 213-218. 

 33Fowler, M.B., “The Relationship Between Teacher’s Perceived Participation 

inEducational Decision-Making and Teacher Morale in Selected Elementary School In Targeted 

Southeastern States”  (Dissertation Abstract International, 1986), 3204-A. 
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*ปรัชญา เวสารัชช ์    

*นรินทร์ชยั  พฒันพงศา     

*จรรยารักษ ์บุณยานุเคราะห ์    

*ภูวณฐัสร์  หนูมาก             

*อภิญญา  เวชยชยั               

*จนัทรานี  สงวนนาม               

*อนนัตชยั  อุทยัพฒันาชีพ  

*สัมฤทธิ์  กางเพง็ 

ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกดั

สาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

การบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียน                  

สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

แนวคดิการบริหารแบบมีส่วนร่วมของต่างประเทศ 
*ไบรยแ์มน                       *สวอนสเบิร์ก                     

* เฮาส์                               *โรเบิร์ตและไอวิง               

* ลอเลอร์                           *แอนโทนี 

*เรนซิส ไลเคิร์ท           *เดวิด แมคเคลแลนด ์        

*ฮงัทิงตนัและเนลสัน        *ชชัคิน 

*ยุคล ์                                 *โคเฮนและอพัฮอฟ 

*วรูมและเดซี่                     *ฟาวเ์ลอร์ 

18 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 



19 

 

  

ท่ีมา : ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills)   ของสมาคมอเมริกันเพ่ือ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ หรือ AAAS (American Association for the Advancement of 

Science) ,American  Assosiation  for  the  Advancement  of  Science, Science-a process  approach 

: commentary  for  teachers (Washington D.C. : AAAS, 1974), 33-176. 

 : ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, “การวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 

 : สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมส่ีวนร่วม (กรุงเทพ ฯ : บรรณกิจ, 2545), 27.211. 

 : อุทัย  บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School-Based Management) 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2543), 26-31. 

       : ธีระ รุณเจริญ, สภาพปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่, 2545), 1-2. 

                   : ปรัชญา เวสารัชช์, ชุดฝึกอบรมครู : ประมวลสาระหลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพ : 

ภาพพิมพ,์ 2545), 32. 

                   : นรินทร์ชยั พฒันพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพืน้ฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง  

พิมพค์ร้ังท่ี 2 (เชียงใหม่ : สิริลกัษณ์การพิมพ,์ 2547), 3. 

                   : จรรยารักษ ์บุณยานุเคราะห์, แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนกัเรียน

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนระดบัประถมศึกษาใน

จงัหวดันครราชสีมา  (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารและนโยบาย

สวสัดิการสงัคม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 15. 

                    : ภูวณัฐสร์ หนูมาก, กระบวนการการมีส่วนร่วมของบา้น วดั โรงเรียน (บวร) ต่อการ

พฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ (วิทยานิพนธ ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารและนโยบาย

สวสัดิการสงัคม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 18-19. 

                   : อภิญญา  เวชยชยั, การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษา 

(กรุงเทพ ฯ : วฒันาพานิช, 2544), 20. 

                  : จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :บุ๊ค

พอยท,์ 2545), 71. 
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                    : อนนัตชยั อุทยัพฒันาชีพ, การมส่ีวนร่วมของพนักงานกับการเพิ่มประสิทธิผล, ข่าว

ศนูยก์ฎหมายธุรกิจ, 9 (92) : 36. 

                    : สมัฤทธ์ิ กางเพง็, “รูปแบบการมส่ีวนร่วมในสถานศึกษา” (วารสารวิชาการ, 2545), 9-11. 

 : A. Bryman,  Leadership in Organization (London : Routedge & Kegan Paul, 

1986), 139. 

 : Robert J. House, Managerial Process and Organization Behavior (New York : 

Scott. Foresman and Company, 1976), 215. 

 : E.E. Lawler.  High Involvement Management, อา้งถึงใน  อุทยั  บุญประเสริฐ, การ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546). 47. 

 : Rensis  Likert, The Human Organization (New York : McGraw–Hill Book, Co, 

1967), 16-24. 

                    : Hungtington, Sammual p. and Nelson, Joan, No easy choice: Political participation 

in developing contries (New York : Mc Grew – Hill, 1975), 12-15. 

                    : Gary A Yukl, Leadership in Organizations (United States of America: Prentice-

Hall, 1981), 208-209. 

                     : Victor H. Vroom and Edward L. Deci, Management and Motivation (New York : 

Penquin Book Ltd., 1970), 16. 

                     : Russell C. Swanaburg, Management and Leadership for Nurse Managers 

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 

    : M. Ssshkin, A Manager’s guide to participative management (New York : 

AMA. Membership Publications Division, 1982), 110-113. 

   : McClelland, David C, The Achieving Society (New York : Van Nostrand, 1961), 

100-112. 

  : Cohen, J.M., & Uphoff, N.T., Participation’s Place in Rural Development : 

Seeking Clarity Through Specificity (World Development, 1980), 213-218. 

  : Fowler, M.B., “The Relationship Between Teacher’s Perceived Participation 

inEducational Decision-Making and Teacher Morale in Selected Elementary School In 

Targeted Southeastern States”  (Dissertation Abstract International, 1986), 3204-A. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร  หมายถึง  ความรู้ความสามารถ  ความชาํนาญใน

การคิด  การคน้ควา้แก้ปัญหาเพ่ือแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ    ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาํแนกได  ้13 ทกัษะ  ประกอบดว้ย  1) การสังเกต  2) การวดั  3) 

การจาํแนกประเภท  4) ทกัษะการใชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัเวลา  5) ทกัษะการคาํนวณและ

การใชจ้าํนวน  6) ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล  7) ทกัษะการลงความเห็นจาก

ขอ้มลู  8) ทกัษะการพยากรณ์  9) ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน  10) ทกัษะการควบคุมตวัแปร  11) ทกัษะ

การตีความและลงขอ้สรุป  12) ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  13) ทกัษะการทดลอง                                       

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การบริหารงานท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือผูท่ี้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

(Decision Making) ในกระบวนการบริหาร  ร่วมในการวางแผน  กาํหนดเป้าหมาย ร่วมในการ

ดาํเนินงาน (Implementation)  ร่วมรับผิดชอบและร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)  ร่วม

ดาํเนินการตลอดจนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  ตลอดจนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั

โดยความร่วมมือและช่วยเหลือกนัอยา่งเป็นกลัยาณมิตร       

 โรงเรียนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง  สถานศึกษา

ประเภทหน่ึงสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึงโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมซ่ึงเป็นหลักการ  ทฤษฎี  แนวคิดและ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมอเมริกนัเพ่ือ

ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science-AAAS)  

การบริหารแบบมีส่วนร่วม    โรงเรียนขยายโอกาสและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ึง   แต่ละส่วนมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

                                       ทักษะทางวทิยาศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

                     ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   หมายถึง  ความรู้ความสามารถ  

ความชาํนาญในการคิด  การค้นควา้แกปั้ญหาเพ่ือแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ    ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดใ้ชท้กัษะทางวิทยาศาสตร์ทาํงานตามขั้นตอน   

ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นจะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลว ข้ึนอยู่กบัความสามารถและ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละคน วิธีการหน่ึงท่ีไดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคน้ควา้

ทดลอง ในขณะท่ีทาํการทดลอง ผูท้ดลองมีโอกาสฝึกฝนทั้งในดา้นการปฏิบติัและพฒันาความคิด 

เช่น ฝึกการสงัเกตการบนัทึกขอ้มลู การตั้งสมมติฐานและทาํการทดลอง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติัและฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบเรียกว่าทักษะทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นกระบวนการทาง

ปัญญา สําหรับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กล่าวถึงทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ว่า เป็นความสามารถในการสงัเกต การเลือกเคร่ืองมือในการวดัผล ประมาณผลการวดั 

การบนัทึกขอ้มูล การสร้างและการทดสอบสมมติฐานการจดบนัทึกขอ้มูล การสร้างและทดลอง 

การสรุป ตลอดจนการตรวจสอบและปรับปรุงการทดลอง การสรุปตลอดจนการตรวจสอบและ

ปรับปรุงแบบจาํลองทฤษฎี 35 

 

 35สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี การจดัสาระการเรียนรู้กลุ่ม

วิทยาศาสตร์  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย,ี 2546), 24. 
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ความหมายของทักษะทางวทิยาศาสตร์ 

 ทกัษะทางวิทยาศาสตร์เป็นทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual  Skills) ท่ีนกัวิทยาศาสตร์

และผูท่ี้นําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา  ใช้ในการศึกษาคน้ควา้สืบเสาะหาความรู้และ

แกปั้ญหาต่าง ๆ  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคาํว่า   

“ทกัษะทางวิทยาศาสตร์”  ไวต่้าง ๆ  กนัดงัน้ี 

 ยุพา วีระไวทยะและปรียา นพคุณ ได้กล่าวว่าทกัษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 

ความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบติัและฝึกฝนความคิดอยา่งมีระบบในการเสาะแสวงหาความรู้หรือ

แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์36 

 ภพ เลาหไพบูลย ์ ใหค้วามหมายของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

จาการปฏิบติัและการฝึกฝนความคิดอยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฝึกการสงัเกต การบนัทึกขอ้มลู การตั้งสมมติฐานและการ

ทดลอง37 

 ศรินทิพย ์ ภู่สาํลี  ใหค้วามหมายว่า  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเกิด

จากการปฏิบัติและการฝึกฝนความนึกคิดอย่างเป็นระบบ  เป็นความสามารถในการค้นควา้หา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์มีการกาํหนดและนิยามกนัไวห้ลายแบบ  ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายและความตอ้งการของการเรียนการสอน  ปรัชญาหรือแนวคิดของการศึกษา

วิทยาศาสตร์ตามกาลเวลาท่ีแตกต่างกนั  นอกจากน้ีข้ึนอยูก่บัตวัแปรท่ีสาํคญั  คือ  กิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีจดัไวน้ั้นสามารถฝึกทกัษะใดไดห้รือไม่38 

 ภาณุเดช หงษาวงศ ์ กล่าวถึงความหมายของทกัษะทางวิทยาศาสตร์เป็นทกัษะทางการ

ปฏิบติัควบคู่ไปกบัทกัษะทางสติปัญญา ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้สืบเสาะแสวงหา

ความรู้และแกปั้ญหาต่าง ๆ39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 36ยพุา วีระไวทยะและปรียา นพคุณ, เทคนิคการสอนวทิยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

คู่มอืครูสําหรับครูวทิยาศาสตร์ (กรุงเทพฯ : มลูนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ,์ 2540), 88. 

 37ภพ  เลาหไพบูลย,์ แนวการสอนวทิยาศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2540), 

14. 

 38ศรินทิพย ์ ภู่สาํลี, การสอนวทิยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา (ลพบุรี : สถาบนัราชภฏั

เทพสตรี, 2542), 6. 

 39ภาณุเดช  หงษาวงศ,์ ทักษะสําหรับครูวทิยาศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (เชียงใหม่ : 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่, 2543), 30-31. 
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 วรรณทิพา รอดแรงคา้  ใหค้วามหมายไวว้่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์  คือ  ความสามารถ

ในการใชก้ระบวนการต่าง ๆ  ไดแ้ก่  การสงัเกต  การวดั  การจาํแนกประเภท  การหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  การใชต้วัเลข  การจดักระทาํและการส่ือความหมายขอ้มลู  

การลงความคิดเห็น  การพยากรณ์  การตั้งสมมติฐาน  การกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  การกาํหนด

และควบคุมตวัแปรการทดลองและการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปอย่างคล่องแคล่ว

ถกูตอ้งและแม่นยาํ40 

 ลดัดา ภู่เกียรติ  ใหค้วามหมายของทกัษะทางวิทยาศาสตร์วา่ เป็นทกัษะหน่ึงของ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นทกัษะทางสติปัญญาท่ีตอ้งใชก้ระบวนคิดทั้งการคิด           

ขั้นพ้ืนฐานและการคิดท่ีซบัซอ้นในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือพดูไดว้่าเป็นความชาํนาญและความสามารถ

ในการใชก้ระบวนการการคิด ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์หรือผูท่ี้ใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์นาํมาใชใ้น

การศึกษาคน้ควา้หรือสืบเสาะหาความรู้หรือวิธีการต่าง ๆ  ในการแกปั้ญหา41 

 แกว้อุดร เช้ือหาญ กล่าวว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการท่ีนักวิทยาศาสตร์

ใชใ้นการแสวงหาจดักระทาํ ตรวจสอบและส่ือความหมายหรือความรู้วิธีการท่ีเรียกว่าวิทยาศาสตร์ 

ไดแ้ก่ การสงัเกต การวดั การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล การตั้ งสมมติฐาน การตีความหมายขอ้มูล

และการลงขอ้สรุป การทาํนาย การจาํแนก การคาํนวณ การความสัมพนัธ์ระหว่างมิติ การกาํหนด

นิยามเชิงปฏิบติัการ การส่ือความหมายขอ้มลู การกาํหนดและการควบคุมตวัแปรและการทดลอง42 

 บุญฤดี แซ่ลอ้  ได้ให้ความหมายของทักษะทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า หมายถึง 

ความสามารถในการคิดและการปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อเป็นการ

แกปั้ญหาอยา่งคล่องแคล่วและชาํนาญ43 

 40วรรณทิพา  รอดแรงค้า, การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ (กรุงเทพฯ : 

สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544), ค. 

 41ลดัดา ภู่เกียรติ, โครงการเพื่อการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2544), 291. 

 42แกว้อุดร เช้ือหาญ, “การพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้าง

เสริม ประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” (รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ กศ.ม. หลกัสูตร

และการสอน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2545), 39. 

 43บุญฤดี แซ่ลอ้, “ผลของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียน

การสอนซิปปา ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5”. (วิทยานิพนธ ์ค.ม. ประถมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), 38. 
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 พิมพนัธ์ เดชะคุปต์  ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความ

ชาํนาญและความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการคิด ซ่ึงเป็นทกัษะทางปัญญาเพื่อคน้หาความรู้

รวมทั้งแกปั้ญหา44 

 โทรแจ็ค (Trojack) นกัการ ศึกษาวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า  ปัญหาท่ีตกลงกนัไดเ้ก่ียวกบั

คาํจาํกดัความของวิทยาศาสตร์ คือ การมองวิทยาศาสตร์ในลกัษณะท่ีมีธรรมชาติเป็นสอง คือ ทั้งผล

ของการคน้พบ (Product) และเป็นทั้งกระบวนการ (Process) ท่ีใช ้ ผลของการคน้พบ คือ องค์

ความรู้ของธรรมชาติท่ีไดผ้า่นการทดลองมาแลว้และไดจ้ดัเขา้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ แผนกระบวนการ

ท่ีใช ้คือ วิธีการหรือทกัษะทางวิทยาศาสตร์45 
 กาลด์ (Gauld) ไดก้ล่าวถึงทกัษะทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการปฏิบติัการสืบสวนความรู้

ทางวิทยาศาสตร์46 

 สรุปไดว้่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสืบเสาะหา

ความรู้ โดยผา่นการปฏิบติัและการฝึกฝนความคิดอยา่งมีระบบจนเกิดความชาํนาญ สามารถเลือกใช้

กิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม สาํหรับทกัษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาการวิจยัใน

คร้ังน้ีประกอบด้วย ทกัษะการสังเกต การวดั การจาํแนกประเภท ทกัษะการใช้ความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัเวลา ทกัษะการคาํนวณ ทกัษะการลงความเห็นขอ้มลู ทกัษะการจดักระทาํและส่ือ

ความหมายข้อมูล  ทักษะการพยากรณ์ทักษะการตั้ งสมมติฐาน  ทักษะการกาํหนดนิยามเชิง

ปฏิบติัการ ทกัษะการกาํหนดควบคุมตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมายขอ้มูล

และลงขอ้สรุป 
 

การประเมนิทักษะทางวทิยาศาสตร์ 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไดก้าํหนดความสามารถใน

รูปแบบของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา  เม่ือเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการสงัเกต  ไดแ้ก่  การบ่งช้ี

และบรรยายสมบติัของวตัถุได ้ โดยการใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งบรรยาย

สมบติัในเชิงปริมาณของวตัถุไดโ้ดยการประมาณและสามารถบรรยายการเปล่ียนแปลงของวตัถุท่ี

สงัเกตได ้  

 44พิมพนัธ์  เดชะคุปต์, การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ (กรุงเทพฯ : 

สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2550), 14. 

 45Trojack, Doris A.  Science with Children (New York : McGraw Hill,Inc, 1979), 4. 

 46Gauld, C. The Scientific Attitude and Science Education (A Critical 

Reappraised, Science Education, 1982), 109. 
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2. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการจาํแนกประเภท  ไดแ้ก่  

การเรียนลาํดับหรือแบ่งส่ิงต่าง ๆ  จากเกณฑ์ท่ีผูอ่ื้นกาํหนดไดห้รือเรียงลาํดบัหรือแบ่งส่ิงต่าง ๆ   

จากเกณฑท่ี์ตวัเองกาํหนดไดแ้ละบอกเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นใชใ้นการจดัหรือแบ่งพวกได ้

3. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการวดั  ไดแ้ก่  การเลือก

เคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดแ้ละสามารถบอกเหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัได ้ 

รวมถึงบอกวิธีการวดัและหน่วยท่ีวดัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการคาํนวณ  ไดแ้ก่  การ

นบัส่ิงของต่าง ๆ  ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ใชต้วัเลขแสดงการนับได ้ ตดัสินไดว้่าส่ิงของมีจาํนวนเท่ากนั

หรือแตกต่างกนัอยา่งไร  บอกและแสดงวีการคาํนวณไดถ้กูตอ้ง  รวมถึงบอกวธีิและหาค่าเฉล่ียได ้

5. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกระทําและ          

ส่ือความหมายของข้อมูล  ได้แก่  การเลือกรูปแบบท่ีจะนาํเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  บอก

สาเหตุในการเลือกรูปแบบวิธีการนาํเสนอได ้ ออกแบบรูปแบบการนาํเสนอตามท่ีเลือกไวไ้ดแ้ละ

สามารถส่ือความหมายของการนาํเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

6. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างปริภูมิกบัปริภูมิและระหว่างปริภูมิกบัเวลา  ได้แก่  การบ่งช้ีรูป 2 มิติและวตัถุ 3 มิติได ้   

วาดรูป 2 มิติจาก 3 มิติท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ บอกความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 มิติและ 3 มิติได ้ บอกตาํแหน่ง

และ ทิศทางของวตัถุหน่ึงได ้ บอกช่ือและรูปทรงเรขาคณิตได ้ บอกความสมัพนัธร์ะหว่างตาํแหน่ง

ท่ีอยูข่องวตัถุกบัเวลาได ้ บอกความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดของวตัถุหรือปริมาณของวตัถุกบัเวลาได ้

7. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการลงความเห็นจากขอ้มูล  

ไดแ้ก่  สามารถอธิบายหรือสรุปโดยการเพิ่มความเห็นใหก้บัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตโดยใชค้วามรู้

หรือประสบการณ์ 

8. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านพยากรณ์  ได้แก่  การ

ทาํนายผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีเป็นหลกัการ  กฎหรือทฤษฎีท่ีมีอยู่ได้  ทาํนายผลท่ีจะ

เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกขอบเขตขอ้มลูเชิงปริมาณได ้

9. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการตั้ งสมมติฐาน  ไดแ้ก่  

การใหข้อ้สรุปหรือคาํอธิบายซ่ึงเป็นคาํตอบล่วงหน้าก่อนดาํเนินการทดลอง  เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูตอ้งโดยอาศยัการสงัเกตประกอบกบัความรู้  ประสบการณ์และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการกาํหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการของตวัแปร  ไดแ้ก่  กาํหนดและระบุความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงท่ีสามารถสงัเกตไดก้บัส่ิงท่ี

ไม่สามารถสงัเกตไดเ้พ่ือใหมี้ความเขา้ใจไดต้รงกนั 



27 

 

11. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการกาํหนดและควบคุมตวั
แปร  ไดแ้ก่  การกาํหนดตวัแปรตน้และตวัแปรตามในปรากฏการณ์หน่ึง ๆ  ท่ีตอ้งการศึกษาและ

สามารถบ่งบอกความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุตวัใดตวัหน่ึง 

12. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการทดลอง  ไดแ้ก่  การ

ดาํเนินการตรวจสอบสมมติฐานเร่ิมตั้ งแต่การออกแบบการทดลอง  การปฏิบัติการทดลองตาม

ขั้นตอนท่ีวางแผนและออกแบบไว ้ ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

13. ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการตีความหมายขอ้มูล
และการลงขอ้สรุป  ไดแ้ก่   การบรรยายความหมายขอ้มูลท่ีไดจ้ดักระทาํแลว้นาํไปสู่การการระบุ

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในตวัแปรท่ีศึกษาได้47 

 

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมอเมริกนัเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ 

(American Association for the Advancement of Science - AAAS) 

 สมาคมอเมริกนัเพ่ือความกา้วหน้าของวิทยาศาสตร์ (American Association for the 

Advancement of Science :AAAS) เป็นองค์กรสากลไม่แสวงหากาํไร  ก่อตั้ งข้ึนเม่ือ 20 กนัยายน 

1848  ในรัฐเพนซิลวาเนีย โดยมีวิลเลียมชาร์ลส์เรดฟิลด ์เป็นประธานคนแรกของสมาคม  ไซแอนซ ์

(Science)  ทาํหนา้ท่ีบางอยา่งในเครือ 261 สงัคมและสถาบนัการศึกษาของวิทยาศาสตร์ท่ีให้บริการ 

10 ลา้นคน   กาํหนดเป้าหมายไวเ้ป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง นักวิทยาศาสตร์ ปกป้อง 

เสรีภาพทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรับผิดชอบทางวิทยาศาสตร์และการสนับสนุน การศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์  และ ขยายงานให้ ดีข้ึนเพ่ือมนุษยชาติทั้ งหมดและตอบสนองภารกิจเป็น 

"ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และรับใช้สังคม" ผ่านความคิดริเร่ิมในการกาํหนดนโยบาย

วิทยาศาสตร์หลกัสูตรนานาชาติ; การศึกษาวิทยาศาสตร์และอ่ืน ๆ  ไซแอนซ ์(Science)  เป็นองค์กร

ระดบัโลกท่ีมีสาํนกังานในกรุงวอชิงตนัดีซีและเคมบริดจ ์ สหราชอาณาจกัร 

 ภารกิจของไซแอนซ์ (Science)  พยายามท่ีจะ  “กา้วหน้าของวิทยาศาสตร์วิศวกรรม

และนวตักรรมทัว่โลกเพ่ือประโยชน์ของทุกคน"  เพ่ือตอบสนองภารกิจคร้ังน้ีคณะกรรมการ AAAS     
. 
 

               . 47สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อา้งถึงใน  นันทวนั มาลยเวช, 

“การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น       

ในจังหวดักาํแพงเพชร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา      

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 2545), 13-14. 
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ไดก้าํหนดเป้าหมายในวงกวา้งเหล่าน้ี 

1. เพิ่มการส่ือสารในหมู่นกัวิทยาศาสตร์วิศวกรและประชาชน 

2. ส่งเสริมและปกป้องความสมบูรณ์ของวิทยาศาสตร์และการใชง้าน 

3. สร้างความเขม้แข็งการสนบัสนุนสาํหรับองคก์รดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ใหเ้สียงสาํหรับวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัประเด็นทางสงัคม 

5. ส่งเสริมการใชค้วามรับผดิชอบของวิทยาศาสตร์ในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ 

6. เสริมสร้างและกระจายความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีรงงาน 

7. ส่งเสริมการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาํหรับทุกคน 

8. เพิ่ มการมีส่วนร่วมของประชาชนกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ความกา้วหนา้ของความร่วมมือระหว่างประเทศในดา้นวิทยาศาสตร์48 

 คณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Commission  of  Science  Education)  ของ

สมาคมอเมริกนัเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of 

Science-AAAS)  ไดศึ้กษาและวิเคราะห์การทาํงานของนักวิทยาศาสตร์ว่ามีการคน้ควา้หาคาํตอบ

และคน้พบส่ิงใหม่ ๆ  อยา่งไรบา้ง  และพบว่าวิธีการหรือทกัษะกระบวนการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้น

การศึกษาคน้ควา้มี  13  ทกัษะ  ทกัษะทั้งหมดน้ีแบ่งเป็น  2  กระบวนการใหญ่ ๆ  คือ 

1. ทกัษะพ้ืนฐาน หรือทกัษะเบ้ืองตน้ (The Basic Process Skill)  ไดแ้ก่ 

1.1 ทกัษะการสงัเกต (Observing) 

1.2 ทกัษะการวดั (Measuring) 

1.3 ทกัษะการคาํนวณหรือการใชต้วัเลข (Using numbers) 

1.4 ทกัษะการจาํแนกประเภท (Classifying) 

1.5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 

(Space/space relationship and space/time relationship) 

1.6 ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายข้อมูล  (Organizing data and 

communication) 

1.7 ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มลู (Inferring) 

1.8 ทกัษะการพยากรณ์ (Predicting) 

 

 

 48AAA,  2556, 150 ปีแห่งความก้าวหน้าดา้นวิทยาศาสตร์ : ประวติัศาสตร์ของต้น

กาํเนิด AAAS: 1848-1899. เขา้ถึงเม่ือ 8 มิถุนายน 2556.เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.aaas.org/.  
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2. ทกัษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrated science Process skills) 

2.1 ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) 

2.2 ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining operationally) 

2.3 ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร (Identifying and controlling variables) 

2.4 ทกัษะการทดลอง (Experimenting) 

2.5 ทกัษะการตีความหมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป (Interpreting data and conclusion) 

 ในปี  พ.ศ. 2513  ได้มีการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ข้ึนในประเทศไทย  โดย

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้ งสถาบันส่งเสริมการสอยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ึนเพ่ือ

ดาํเนินการในเร่ืองน้ี  สถาบนัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ว่าควร

เน้นทั้ งด้านเน้ือหาวิชาและกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วย  ในหลกัสูตรท่ีสถาบนัพฒันาข้ึนจึงมี    

การนําเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย  ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงทางสถาบันนํามาใช้นั้ นได้อาศยันิยามปฏิบัติการ (Operation  

Definition)  ของทกัษะต่าง ๆ  ตามแนวของสมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

(American Association for the Advancement of Science-AAAS)  ซ่ึงได้กาํหนดทักษะท่ี

นกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการคน้พบวิ ่งใหม่ ๆ  มี 13 ทกัษะ  แต่เน่ืองจากบางทกัษะสามารถรวมกนัเป็น

ทกัษะเดียวได ้ ทางสาขาวิชาต่าง ๆ  จึงประชุมตกลงกนัว่าจะมีทกัษะใดบา้งท่ีจาํเป็นและตอ้งปลกูฝัง

ใหน้กัเรียนมีส่ิงเหล่าน้ี  และทกัษะใดบา้งสามารถรวมกนัไดบ้า้ง  จากท่ีประชุมตกลงกนัว่าทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจาํเป็นมี  9  ทกัษะ49  ดงันิยามต่อไปน้ี   

1. ทักษะในการสังเกต  หมายถึง  ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผสัทั้ งห้า  

สังเกตปรากฏการณ์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ไดอ้ย่างละเอียด  ถูกตอ้งและรวดเร็ว (และตอ้ง   

สังเกตอย่างตรงไปตรงมา  สังเกตอย่างไรก็รายงานไปอย่างนั้ น  ไม่เอาความรู้เดิมมาสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งดว้ย) 

2. ทกัษะในการเลือกและใชเ้คร่ืองมือ  หมายถึง  ความสามารถในการเลือกเคร่ืองมือ

ใชอ้ยา่งเหมาะสม  ใชเ้คร่ืองมือนั้นในการทดลองไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว  รวมทั้ งการอ่านหรื

อประมาณค่าท่ีไดจ้ากการวดันั้นไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรือใกลเ้คียง 

 

 

 49ศิริภรณ์  เม่นมัน่  อา้งถึงใน นดัดา  องัสุโวทยั, “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน

วิชาเคมีท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี” (ปริญญาการศึกษา

ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2550), 80. 
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3. ทกัษะในการบนัทึกข้อมูลและส่ือความหมาย  หมายถึง  ความสามารถในการ

บนัทึกผลการสงัเกตและการทดลอง  การบนัทึกขอ้มลูอยา่งมีระเบียบจะช่วยให้ไดห้ลกัฐานสาํหรับ

ใชใ้นการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป  การใหนิ้ยามรวมทั้งการรายงานดว้ยปากเปล่าโดยใชภ้าท่ีกะทดัรัด

เขา้ใจง่ายถือเป็นทกัษะในการส่ือความหมายอีกดว้ย 

4. ทกัษะในการจดักระทาํขอ้มลู  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะนาํเอาขอ้มูลต่าง ๆ  มา

จดักระทาํเสียใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีมีความหมายหรือมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึนเพ่ือให้ง่ายต่อการแปล

ความหมาย  การจดักระทาํกับขอ้มูลในขั้นน้ีอาจทาํไดห้ลายแบบ  เช่น  นาํข้อมูลเหล่านั้นมาจัด

จาํแนกหรือจดัรูปเสียใหม่เป็นตาราง  แผนภูมิหรือสมการทางคณิตศาสตร์ 

5. ทกัษะในการแปลความหมายของขอ้มลูและการสรุป  หมายถึง  ความสามารถใน

การแปลความหรือสรุปความจากขอ้มลูต่าง ๆ  อยา่งสมเหตุสมผลและรวดเร็ว 

6. ทักษะในการสร้างสมมติฐาน  หมายถึง  ความสามารถในการคาดการณ์หรือ

คาดคะเนความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบท่ีมีอยูใ่นปรากฏการณ์ต่าง ๆ  อยา่งมีเหตุผลและอาจพิสูจน์

ไดโ้ดยการทดลอง 

7. ทกัษะในการออกแบบการทดลองและดาํเนินการทดลอง  หมายถึง  ความสามารถ

ในการคิดหาวิธีทดลองและทาํการทดลอง  พิสูจน์สมมติฐานหรือตอบปัญหาขอ้ขอ้งใจ 

8. ทกัษะในการคิดคาํนวณ  หมายถึง  ความสามารถในการคิดคาํนวณหรือแปล

ความหมายของจาํนวนต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  แม่นยาํและรวดเร็ว 

9. ทักษะในการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างมิติต่าง ๆ  เก่ียวกบัสถานท่ี  รูปทรง  ขนาด  ทิศทาง  ระยะทาง  พ้ืนท่ีและเวลา  

เป็นตน้50   

  สมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ หรือ AAAS (American 

Association for the Advancement of Science)  ไดก้าํหนดทกัษะทางวิทยาศาสตร์ไว ้13 ทกัษะ  

ประกอบดว้ย  ทกัษะขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process skills)  8  ทกัษะ  และทกัษะขั้นผสมหรือ

บูรณาการ (Integrated science process skills)  5  ทกัษะ  ซ่ึงทกัษะดา้นต่าง ๆ  มีความหมายและ

ประเภทดงัน้ี 

1. ทกัษะการสงัเกต 

ทกัษะการสงัเกต (Observation )  หมายถึง  ความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผสั 

 

 50สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์  (กรุงเทพฯ : สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2531), 1-12. 



31 

 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั  ไดแ้ก่  ตา  หู  จมกู  ลิ ้นและผวิกาย  เขา้ไปสัมผสัโดยตรง

กบัวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ  โดยไม่ลงความเห็นของผูส้งัเกตลงไปดว้ย   

 พวงทอง มีมัง่คัง่  ให้ความหมายของการสังเกตไวว้่า เป็นกระบวนการใชป้ระสาท

สัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น หู ตา จมูก ลิ ้น หรือ ผิวกาย เขา้ไปสัมผสัโดยตรงกบัวตัถุเหตุการณ์ 

หรือปรากฏการณ์ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของส่ิงท่ีกาํลงัทาํการสงัเกตโครงการเคมีศึกษา

และไดอ้ธิบายความหมายของการสังเกตว่า การสังเกตเป็นการบนัทึกส่ิงท่ีไดพ้บเห็นโดยไม่ใส่ 

ความคิดเห็นลงไป การสังเกต หมายถึง การใชป้ระสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ หลายอย่าง

รวมกนั ไดแ้ก่ ตา หู จมกู ลิ ้น ผวิกาย เขา้ไปสัมผสัโดยตรงกบัวตัถุหรือเหตุการณ์ เพ่ือคน้หาขอ้มูล

ซ่ึงเป็นรายละเอียดของส่ิงนั้น โดยไม่ใส่ความเห็นของผูส้ังเกตลงไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต 

ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะและสมบัติ  ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลท่ีเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีสงัเกตเห็นไดจ้ากวตัถุ หรือเหตุการณ์นั้น51 

 วรรณทิพา รอดแรงคา้และพิมพนัธ ์เดชะคุปต ์ กล่าวว่า  การสงัเกต เป็นทกัษะพ้ืนฐาน

ท่ีจาํเป็นและสาํคัญมากในกระบวนการ คน้ควา้หาความรู้แขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มกัจะเร่ิมตน้จาก การสงัเกต นกัวิทยาศาสตร์จดัว่าเป็นผูมี้ความชาํนาญและมี

ความละเอียดถ่ีถว้นในการสงัเกตมากกว่าคนในอาชีพอ่ืน ๆ การสงัเกตของนกัวิทยาศาสตร์ บางคร้ัง

อาจตอ้งอาศยัเคร่ืองมือช่วย ทั้งน้ีเพ่ือใหผ้ลการสงัเกตมีความชดัเจนและแน่ใจยิง่ข้ึน เช่น แว่นขยาย 

กลอ้งจุลทรรศน ์กลอ้งโทรทรรศน์ เป็นตน้ การสงัเกตท่ีดีจะตอ้งใชป้ระสาทสมัผสัหลาย ๆ อยา่ง 

และตอ้งทาํอยา่งละเอียดรอบคอบทุกแง่ทุกมุม เพ่ือใหไ้ดร้ายละเอียดขอ้มลูของส่ิงนั้นมากท่ีสุด52 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตมี 3 ประเภท คือ  

  1.1   ขอ้มลูเชิงคุณภาพ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงท่ีสังเกต

เก่ียวกบัรูปร่าง กลิ่น รส เสียง การสมัผสั ซ่ึงเป็นลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ียงัไม่สามารถระบุออกมา

เป็นตวัเลขแสดงปริมาณพร้อมหน่วยวดัมาตรฐานได ้ตวัอยา่งเช่น ขอ้มลูเชิงคุณภาพของลกูอม 

ชนิดหน่ึง เป็นดงัน้ี 

   เม่ือใชต้าด ูลกูอมมีรูปร่างเป็นรูปส่ีเหล่ียม รูปกลม มีสีแดง สีเขียว สีเหลือง 

 เม่ือใชหู้ฟัง ไดย้นิเสียงลกูอมกระทบพ้ืน 

 

 51พวงทอง มีมัง่คัง่, การสอนวทิยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : พฒันาศึกษา, 

2537), 25. 

 52วรรณทิพา รอดแรงคา้และพิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ การพฒันาการคดิของครูด้วยกจิกรรม

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเมน้ท, 2542), 12. 
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 เม่ือใชมื้อสมัผสั รู้สึกเรียบหรือหยาบ แข็งหรือนิ่ม 

 เม่ือใชจ้มกูดม มีกลิ่นสม้หรือกลิ่นกาแฟ 

   เม่ือใชลิ้ ้นชิม มีรสหวาน 

   1.2 ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นขอ้มูลท่ีบอกรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณ เช่น ขนาด 

มวล อุณหภูมิ เป็นตน้อาจบอกโดยการกะประมาณและบอกหน่วยมาตรฐานไว ้ตวัอยา่งเช่น ลกูอมมี 

ขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กวา้ง 1.0 เซนติเมตร และหนา ประมาณ 0.5 เซนติเมตร หนัก

ประมาณ 1.5 กรัม 

  1.3 ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การ

ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงนั้ นกบัส่ิงอ่ืน เช่น เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงอ่ืนดงักล่าว จะช่วยให้การสังเกต

ครอบคลุมขอ้มลูไดก้วา้งขวางข้ึน ตวัอย่าง ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีไดจ้ากการสังเกต ลูก

อมชนิดหน่ึงเม่ือใส่ในนํ้ า ดงัน้ี เม่ือใส่ลกูอมในแกว้นํ้ าท่ีมีนํ้ าบรรจุอยูท่ี่อุณหภูมิของหอ้ง ลกูอมนั้นมี

ขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ  และในท่ีสุดละลายหายไปในเวลาประมาณ 10 นาที ในการสังเกตวตัถุหรือ

ปรากฏการณ์แต่ละคร้ังนั้น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูถกูตอ้งตามสภาพท่ีเป็นจริงและมีความเช่ือถือได้53  ขอ้

ควรคาํนึงในการสงัเกตมีดงัน้ี 
   1.3.1 ใชป้ระสาทสมัผสัใหม้ากท่ีสุด ขณะทาํการสงัเกต 

    1.3.2  ประสาทสมัผสั ลิ ้น จะใชเ้ม่ือแน่ใจว่าวตัถุนั้นไม่เป็นอนัตราย 

    1.3.3  ขอ้มลูจากการสงัเกตควรมีทั้งขอ้มลูเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

    1.3.4  ข้อมูลท่ีได้ควรเป็นผลจากการสังเกตโดยตรง  โดยไม่มีการลง    
ความคิดเห็นส่วนตวั 

  พฤติกรรมหรือความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะการสงัเกตแลว้ ดงัน้ี 1) ช้ีบ่งและ

บรรยายสมบติัของวตัถุไดโ้ดยการใชป้ระสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 2) บรรยาย

สมบติัเชิงปริมาณของวตัถุไดโ้ดยการกะประมาณ 3) บรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีสังเกตได้

ลกัษณะคาํถามท่ีทาํให้นักเรียนเกิดทกัษะ ดงัตวัอย่างคาํถามต่อไปน้ี 1) กระดาษแผ่นน้ีมีลกัษณะ

อยา่งไร 2) นอกจากเป็นแผน่ส่ีเหล่ียม ผวิเรียบแลว้ ยงัมีลกัษณะอยา่งไรอีก 3) เม่ือใชมื้อขยาํกระดาษ

แลว้รู้สึกอยา่งไร 4) นกัเรียนกะว่าแผน่กระดาษน้ียาวประมาณเท่าใด 5) ลกูกวาดเม่ือถกูความร้อนมี 

ลกัษณะอยา่งไร 6) เม่ือนาํไปแช่นํ้ าประมาณ 15 นาที ลกูกวาดมีลกัษณะอยา่งไร54 

 

 53เร่ืองเดียวกนั, 25. 

 

 

 54วรรณทิพา รอดแรงคา้และพิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ การพฒันาการคิดของครูด้วยกิจกรรม

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเมน้ท, 2542), 15. 
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          2.  ทกัษะการวดั   

              การวัด (Measurement)  เป็นทักษะสําคัญอย่างหน่ึงในการค้นควา้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์  การสงัเกตทาํใหน้กัวิทยาศาสตร์ทราบลกัษณะ  รูปร่างและสมบติัทัว่ไปของวตัถุแต่

ไม่สามารถบอกรายละเอียดท่ีแน่นอนลงไปได ้

 ทกัษะในการวดั  หมายถึง  ความสามารถในใชเ้คร่ืองมือวดัหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ  

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ความสามารถในการเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ย่างเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัและ

ความสามารถในการอ่านค่าท่ีไดจ้ากการวดัไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง

พร้อมทั้งมีหน่วยกาํกบัเสมอ 

  ภพ เลาหไพบูลย ์ กล่าวว่า  การวดัเป็นกระบวนการสาํคญัสาํหรับการคน้ควา้หาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ การสงัเกตทาํใหน้กัวิทยาศาสตร์ทราบลกัษณะ รูปร่าง และสมบติัทัว่  ๆไปของวตัถุ 

แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดท่ีแน่นอนลงไปได ้นักวิทยาศาสตร์จาํเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ 

ทาํการวดัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูถกูตอ้งควบคู่ไปกบัการสงัเกต การวดัอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลายอยา่ง ผูท้าํ

การวดัตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัไดอ้ยา่งเหมาะสมก่อน การใชเ้คร่ืองมือจะตอ้งศึกษาลกัษณะ

ของเคร่ืองมือและวิธีการใช ้ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถวดัปริมาณส่ิงต่าง ๆ  ไดอ้ย่างถูกตอ้งมากท่ีสุดใน

การวดั 

 การวดัจะตอ้งประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั เช่น ไม้

บรรทดัเคร่ืองชัง่ นาฬิกา เทอร์มอมิเตอร์ 2) ค่าท่ีไดจ้ากการวดัซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน ไม่ใช่การกะ 

ประมาณ 3) หน่วยในการวดั เช่น วดัความยาวออกมาเป็นเซนติเมตร เมตร วดันํ้ าหนักเป็นกรัม

กิโลกรัม วดัเวลาเป็นวินาที นาที หรือวดัอุณหภูมิออกมาเป็นองศาเซลเซียส เป็นตน้ ในการวดัแต่ละ

คร้ัง ส่ิงท่ีควรพิจารณา คือจะวดัอะไร จะใชเ้คร่ืองมืออะไรวดั เหตุใดจึงใชเ้คร่ืองมือนั้นวดั จะวดั

อยา่งไร 

 การวดัปริมาณต่าง ๆ ไดต้รงกบัความเป็นจริง มากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบ 

3 ประการ คือ 1) เทคนิคการวดั 2) มาตรฐานของเคร่ืองมือ 3) ความระมดัระวงั ความละเอียด

รอบคอบ 

 พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการวดั คือ 1) เลือกเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ี

จะวดั 2) บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได ้3) บอกวิธีวดัและวิธีใชเ้คร่ืองมือวดัไดถู้กตอ้ง 4) 

ทาํการวดัปริมาณต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง 5) ระบุหน่วยของตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัได ้ ลกัษณะของคาํถาม

ท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการวดั 1) ถา้ตอ้งการวดัความยาวของรางน้ีนักเรียนจะเลือกใชอุ้ปกรณ์

อะไร 2) ทาํไมนกัเรียนจึงเลือกใชไ้มเ้มตรในการวดั 3) นกัเรียนจะวดัความยาวของรางไดอ้ยา่งไร 4) 

ความยาวของรางท่ีวดัไดเ้ป็นเท่าไร 5) ความยาวของรางท่ีวดัไดว้่าแปดนั้นมีหน่วยเป็นอะไร  
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6) อุณหภูมิของแอลกอฮอลใ์นแกว้เป็นเท่าไร55 

          3.  ทกัษะการคาํนวณ 

      การคาํนวณ (Using numbers)  หมายถึง  ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรือ

จดักระทาํกบัตวัเลขท่ีแสดงค่าปริมาณของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต การวดั การทดลอง

โดยตรง หรือจากแหล่งอ่ืน ตวัเลขท่ีนาํมาคาํนวณนั้นตอ้งแสดงค่าปริมาณในหน่วยเดียวกนั ตวัเลข

ใหม่ท่ีไดจ้ากการคาํนวณจะช่วยใหส่ื้อความหมายไดต้รงตามท่ีตอ้งการและชดัเจนยิ ่งข้ึนในการจดั

กิจกรรมเพ่ือฝึกทกัษะการคาํนวณใหแ้ก่นกัเรียน จะตอ้งจดักิจกรรมเพ่ือฝึกทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐานของ

การคาํนวณต่อไปน้ี 

  3.1  ทกัษะการนบัและเขียนตวัเลขแสดงจาํนวนท่ีนบั 

   3.2  ทกัษะการเปรียบเทียบค่าของตวัเลขท่ีแสดงจาํนวนนบั 

  3.3  ทกัษะการคิดคาํนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉล่ีย ฯลฯ 

 พฤติกรรมท่ีแสดงว่านักเรียนเกิดทกัษะการคาํนวณ มีดงัน้ี 1) นับจาํนวนส่ิงของได้

ถกูตอ้ง2) ใชต้วัเลขแสดงจาํนวนท่ีนบัได ้3) บอกวิธีคาํนวณได ้4) คิดคาํนวณไดถ้กูตอ้ง 5) แสดงวิธี

คิดคาํนวณได ้

 ลกัษณะคาํถามท่ีทาํให้เกิดทกัษะการคาํนวณ คาํถามท่ีนาํไปสู่การคาํนวณ ตอ้งเป็น

คาํถามท่ีถามแลว้ผูต้อบแสดงพฤติกรรมในดา้นการนับจาํนวน การเขียนตวัเลขแสดงจาํนวนท่ีนับ 

บอกวิธีคาํนวณ และแสดงวิธีคาํนวณ ได ้ตวัอยา่งคาํถามท่ีนาํไปสู่การคาํนวณ 1) กลุ่มท่ี 1 เธอไดรั้บ

เมล็ดถัว่ไปก่ีเมล็ด 2) มีก่ีกลุ่มท่ีไดรั้บเมล็ดถัว่จาํนวนต่างกนั 3) มีก่ีกลุ่มท่ีไดรั้บเมล็ดถัว่จาํนวน

เท่ากนั 4) ถา้ตอ้งการคิดคาํนวณค่านํ้ าประปาในแต่ละเดือนจะทาํอย่างไร 5) ทั้งห้องมีเมล็ดถัว่

รวมกนัเท่าไร 6) ถา้อยากรู้ว่านักเรียนทั้ งห้องมีเมล็ดถัว่รวมกนัเป็นก่ีเมล็ด จะทาํอย่างไร 7) คิดค่า

นํ้ าประปาไดเ้ท่าไร 

 4.  ทกัษะการจาํแนกประเภท 

            ทกัษะการจาํแนกประเภท (Classification)  หมายถึง  ความสามารถในการจดัจาํแนก

หรือเรียงลาํดบัวตัถุหรือส่ิงท่ีอยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ โดยมีเกณฑ์ในการจดั

จาํแนก เกณฑด์งักล่าวอาจใชค้วามเหมือน ความแตกต่างกนั หรือความสมัพนัธ์อย่างใดอย่างหน่ึงก็

ได ้โดยจดัส่ิงท่ีมีสมบติับางประการร่วมกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

 

 

 55ภพ เลาหไพบูลย,์  แนวการสอนวทิยาศาสตร์,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา

พานิชย,์ 2542), 16. 
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 แนวทางสร้างเสริมทกัษะการจาํแนกประเภทให้แก่ผูเ้รียน การจาํแนกมีประโยชน์ต่อ

ตวัผูเ้รียนมากในแง่ท่ีเป็นกระบวนการ ขั้นพ้ืนฐานท่ีฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัแบ่งประเภทส่ิงของ ตลอดจน 

ขอ้มลูต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะมุ่งใหฝึ้กทกัษะท่ีเป็น 

พ้ืนฐานของการจาํแนกประเภท 3 ทกัษะดว้ยกนั คือ 

   4.1  ฝึกทกัษะเรียงลาํดบัหรือแบ่งส่ิงต่าง ๆ โดยกาํหนดเกณฑข้ึ์นเอง 

   4.2  ฝึกทกัษะการเรียงลาํดบัหรือแบ่งส่ิงต่าง ๆ จากเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นกาํหนด 

   4.3  ฝึกวิเคราะห์เกณฑท่ี์ใชใ้นการเรียงลาํดบัหรือการแบ่งส่ิงต่าง ๆ จาก ส่ิงท่ีพบ

เห็นในชีวิตประจาํวนั หรือจากบทเรียนต่างๆ  

 พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการจาํแนกประเภท 1) เรียงลาํดบัหรือแบ่งพวก

ส่ิงต่าง  ๆ จากเกณฑ์ท่ีผูอ่ื้นกาํหนดให้ได  ้ 2) เรียงลาํดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใชเ้กณฑ์ของ

ตนเองได ้3) บอกเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นใชเ้รียงลาํดบัหรือแบ่งพวกได ้

 ลกัษณะคาํถามท่ีทาํให้เกิดทกัษะการจาํแนกประเภท ตวัอย่างคาํถามท่ีทาํให้นักเรียน

เกิดทกัษะการจาํแนกประเภท ดงัน้ี 1) นกัเรียนจะแบ่งวสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็น 2 พวก ตามลกัษณะ

การใชง้านไดอ้ยา่งไร 2) นกัเรียนเรียงลาํดบัวสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีโดยใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ 3) นักเรียน

คิดว่าครูแบ่งวสัดุอุปกรณ์เป็น 2 พวก โดยใชอ้ะไร เป็นเกณฑ ์

 5.  ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  

             สเปส (Space) ของวตัถุ  หมายถึง  ท่ีว่างท่ีวตัถุนั้นครอบครองอยู่  ซ่ึงจะมีรูปร่างและ

ลกัษณะเช่นเดียวกบัวตัถุนั้น  โดยทัว่ไปแลว้สเปสของวตัถุจะมี 3 มิติ (Dimensions)  คือ  ความกวา้ง   

ความยาวและความสูงหรือความหนาของวตัถุ   

 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  ( Space/space 

Relationship and Space/Time Relationship)  เป็นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปส 

ของวตัถุ  ซ่ึงไดแ้ก่  ความสมัพนัธร์ะหว่าง  2  มิติ  กบั  3  มิติ  ความสัมพนัธ์ระหว่างตาํแหน่งท่ีอยู่

ของวตัถุหน่ึงและเป็นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสของวตัถุกบัเวลา  ซ่ึงไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุกบัเวลาหรือความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสของวตัถุท่ี

เปล่ียนไปกบัเวลา 

 ทักษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  หมายถึง  

ความสามารถในการระบุความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงต่อไปน้ี  คือ 1) ความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 มิติ กบั 3 

มิติ  2) ส่ิงท่ีอยูห่นา้กระจกเงากบัภาพท่ีปรากฏจะเป็นซา้ยขวาของกนัและกนัอยา่งไร  3) ตาํแหน่งท่ี

อยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอีกวตัถุหน่ึง  4) การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีอยู่ของวตัถุกบัเวลาหรือสเปสของ

วตัถุท่ีเปล่ียนแปลงไปกบัเวลา  การกระทาํท่ีแสดงว่าบุคคลใดมีทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่าง 



36 

 

สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  ไดแ้ก่ความสามารถในการกระทาํดงัน้ี 

  5.1   ความสามารถในการวาดรูป  3  มิติของวตัถุจริงทัว่ไปได ้ เช่น  วาดรูป  3  มิติ  

ของสมุด  ดินสอ  โต๊ะ  เกา้อ้ี  เป็นตน้ 

  5.2 ความสามารถในการบอกจาํนวนเส้นสมมาตรของรูป  3  มิติและระนาบ

สมมาตรของรูป  3  มิติได ้ เช่น  บอกว่ารูปสามเหล่ียมดา้นเท่ามีเส้นสมมาตร  3  เส้น  รูปแท่ง

ส่ีเหล่ียมผนืผา้มีระนาบสมมาตร  3  ระนาบ  เป็นตน้ 

  5.3 ความสามารถในการบอกความสมัพนัธร์ะหว่างรูป  2  มิติและรูป  3  มิติได ้

  5.4 ความสามารถในการระบุความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีอยู่หน้ากระจกเงากับภาพ      

ท่ีปรากฏในกระจกเงาได ้ เช่น  บอกไดว้่าคนท่ีผกูนาฬิกาท่ีขอ้มือซา้ยและหิ้วกระเป๋าดว้ยมือขวาเม่ือ

ไปยนือยูห่นา้กระจกเงาบานใหญ่จะปรากฏภาพของคนนั้นผกูนาฬิกาท่ีขอ้มือขวาและหิ้วกระเป๋า   

ดว้ยมือซา้ย 

  5.5 ความสามารถในการระบุความสัมพนัธ์ระหว่างตาํแหน่งท่ีอยู่ของวตัถุหน่ึง

กบัอีกวตัถุหน่ึง  กล่าวคือบอกไดว้่าวตัถุหน่ึงอยูใ่นตาํแหน่งหรือทิศใดของอีกวตัถุหน่ึง  เช่น  ตน้ไม้

อยูท่างดา้นขวามือของนาย ก  และนาย ก  ยนือยูท่างดา้นหนา้ของอาคารเรียน 

  5.6 ความสามารถในการระบุความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ี

อยู่ของวตัถุกบัเวลา  เช่น  เรือลาํหน่ึงแล่นดว้ยความเร็ว  15  กิโลเมตรต่อชัว่โมงไปทางทิศเหนือ

หรือในการหาความสมัพนัธข์องขนาดวตัถุท่ีเปล่ียนไปกบัเวลา  เช่น  ในการหาความสูงของตน้ไมท่ี้

มีความสูงเปล่ียนไปเมื่อเวลาผา่นไป  2  สปัดาห์ 

 แนวการสร้างเสริมทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ

เวลาใหแ้ก่ผูเ้รียน จะตอ้งจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐานของการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง   

มิติฯ ต่อไปน้ี 1) ทกัษะการวาดรูปและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ 2) ทกัษะการหาเส้นสมมาตร หรือ

ระนาบสมมาตรของรูป 2 มิติ หรือรูปทรง 3 มิติ 3) ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งรูป 2 มิติ และ

รูปทรง 3 มิติ 4) ทกัษะการคาํนวณท่ีเก่ียวกบัระยะทาง ความเร็วและทิศทางของ ส่ิงต่าง  ๆ โดย

เปรียบเทียบกบัส่ิงอา้งอิง 5) ทกัษะการหาความสมัพนัธข์องส่ิงท่ีอยูห่นา้กระจกเงากบัภาพท่ีปรากฏ

ในกระจกเงาพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผูเ้รียนเกิดทักษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปส

และสเปสกบัเวลา ดงัน้ี 1) ช้ีบ่งรูป 2 มิติและวตัถุ 3 มิติท่ีกาํหนดใหไ้ด ้2) วาดรูป 2 มิติจากวตัถุหรือ

รูป 3 มิติท่ีกาํหนดให้ได ้ 3) บอกช่ือของรูปและรูปทรงทางเรขาคณิตได้ 4) ระบุรูป 3 มิติท่ีเห็น

เน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติได ้5) เม่ือเห็นเงา (2 มิติ) ของวตัถุแลว้สามารถบอกรูปทรงของวตัถุ (3 

มิติ) ท่ีเป็นตน้ กาํเนิดเงาได ้6) เม่ือเห็นวตัถุ (3 มิติ) สามารถบอกเงา (2 มิติ) ท่ีจะเกิดข้ึนได ้7)บอกรูป

ของรอยตดั (2 มิติ) ท่ีเกิดจากการตดัวตัถุ (3 มิติ )ออกเป็น 2 ส่วนได ้8) บอกตาํแหน่งหรือทิศทาง
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ของวตัถุหน่ึงได้ 9) บอกได้ว่าวตัถุหน่ึงอยู่ในตาํแหน่งหรือทิศใดของอีกวตัถุหน่ึง 10) บอก

ความสมัพนัธข์องส่ิงท่ีอยูห่นา้กระจกและภาพท่ีปรากฏในกระจกว่าเป็นซา้ยหรือขวาของกนัและกนั

ได ้ 11) บอกความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีอยู่ของวตัถุกบัเวลาได้ 12) บอก

ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปล่ียนแปลงขนาดหรือปริมาณของส่ิงต่าง  ๆกบัเวลา 

 ลกัษณะคาํถามท่ีนาํไปสู่การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

ตวัอยา่งคาํถามท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 1) ส่ิงของในตะกร้าน้ีมีอะไรบา้งเป็นสองมิติ 

อะไรบา้งเป็นสามมิติ 2) กระป๋องนมท่ีครูให้น้ีจะวาดเป็นรูปโดยมองจากดา้นขา้งไดอ้ย่างไร 3)

กระป๋องนมท่ีนกัเรียนเห็นอยูน้ี่ มีช่ือเรียกทางเรขาคณิตว่าอยา่งไร 4) ถา้หมุนกระดาษสามเหล่ียมน้ี 

อยา่งเร็วรอบแกนไมน้ี้ จะเห็นเป็นรูปทรงอะไร 5) เงาน้ีเกิดจากวตัถุรูปทรงใด เม่ือแสงเขา้ทางดา้น 

ขา้ง 6) ถา้ฉายไฟฉายไปท่ีวตัถุทรงกระบอกดา้นขา้ง จะปรากฏเงาบนฉาก เป็นรูปอะไรบา้ง 7) เม่ือ 

ตดัทแยงรูปทรงกระบอก จะเกิดพ้ืนท่ีหน้าตดัเป็นรูปอะไร 8) จากภาพท่ีเห็นกระป๋องนมวางอยู่ท่ี

ไหน 9) หนา้ต่างอยูท่างซา้ยมือหรือขวามือ 10) รถยนตท่ี์เห็นอยูท่างทิศไหนของอาคารเรียน 11) ถา้ 

นกัเรียนหวีผมแสกดา้นซา้ยมือ เม่ือไปยนืหนา้กระจกจะเห็นภาพนกัเรียนในกระจกหวีผมแสกดา้น 

ใด 12) ปริมาณของนํ้ าในแกว้สมัพนัธ์กบัเวลาอย่างไร 13) เม่ือเวลาผ่านไปมากข้ึน ปริมาณของนํ้ า

ในแกว้เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

             6.  ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มลู 

 ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล (Organizing data and communication) 

หมายถึง  ความสามารถในการนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งอ่ืนมา

จดักระทาํเสียใหม่โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การจดัเรียงลาํดบั จัดแยกประเภทหรือคาํนวณหาค่าใหม่ 

เพ่ือให้ผูอ่ื้นเข้าใจความหมายของขอ้มูลชุดนั้นดีข้ึนโดยอาจนาํเสนอในรูปของตาราง  แผนภูมิ 

แผนภาพ กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เป็นตน้ 
 แนวทางสร้างเสริมทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูลแก่นักเรียน การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสร้างเสริมทักษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล ผูส้อน

จะตอ้งจดักิจกรรมเพ่ือมุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐานของการส่ือความหมายขอ้มลู 

ในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  6.1  ทกัษะการพดูหรือเขียนบรรยายลกัษณะส่ิงต่าง ๆ ดว้ยภาษา ง่าย ๆ กะทดัรัด 

ชดัเจน ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้

  6.2  ทกัษะการแจกแจงความถ่ีขอ้มลู 

  6.3  ทกัษะการเรียงลาํดบัและจาํแนกประเภท 

  6.4  ทกัษะการคิดคาํนวณขอ้มลูเพ่ือใหเ้กิดค่าใหม่ท่ีมีความหมาย มากข้ึน 
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  6.5  ทกัษะการเลือกรูปแบบในการนาํเสนอขอ้มลู 

  6.6  ทกัษะการกาํหนดและออกแบบการนาํเสนอขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ 

  6.7  ทกัษะการนาํเสนอขอ้มลูตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

 พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผูเ้ รียนเกิดทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายข้อมูล 

ดงัต่อไปน้ี 1) เลือกรูปแบบท่ีจะใชใ้นการเสนอขอ้มูลไดเ้หมาะสม 2) บอกเหตุผลในการเลือก

รูปแบบท่ีจะใช้ในการเสนอข้อมูลได  ้ 3) ออกแบบการเสนอขอ้มูลตามรูปแบบท่ีเลือกไวไ้ด ้ 4) 

เปล่ียนแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปใหม่ท่ีเขา้ใจดีข้ึนได้ 5) บรรยายลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดว้ย

ขอ้ความท่ีเหมาะสมกะทดัรัดจนส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได  ้6) บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดง

ตาํแหน่งของสถานท่ีจนส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 ลกัษณะคาํถามท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล เช่น 

1) ปริมาตรของกอ้นหินท่ีวดัไดจ้ากการแทนท่ีนํ้ าเหล่าน้ี ควรนาํเสนอในรูปแบบใดจึงจะเขา้ใจง่าย

ข้ึน 2) ทาํไมจึงนาํเสนอในรูปแบบของตาราง 3) ลกัษณะของตารางควรเป็นอยา่งไร 4) นกัเรียนจะ 

เปล่ียนแปลงขอ้มลูปริมาตรกอ้นหินเหล่าน้ีอยา่งไรจึงจะเขา้ใจง่าย 

             7.  ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มลู 

             ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มลู (Inferring)  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย

ขอ้มลูท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ขอ้มูลท่ีมีอาจไดม้าจาก

การสงัเกตการวดั หรือการทดลอง คาํอธิบายนั้นเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากความรู้หรือประสบการณ์เดิม ของผู ้

สงัเกตท่ีพยายามโยงบางส่วนของความรู้ หรือประสบการณ์เดิมใหม้าสมัพนัธก์บัขอ้มลูท่ีตนเองมีอยู ่

แนวการสร้างเสริมทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูลแก่นักเรียน การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล

นอกจากจะมีความสาํคญัต่อการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทางดา้นอ่ืน ๆ อีกมากมายแลว้ 

ยงัเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อ การพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ใหเ้ป็น 

คนมีใจกวา้ง ยอมรับ ความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผูอ่ื้น มองปัญหาและคิดคาํตอบหลาย ๆ ประเด็น 

ไม่ปักใจเช่ือในเร่ืองใด ๆ มากจนเกินขอบเขต หากยงัไม่มีการทดสอบยืนยนั การจดักิจกรรมเพื่อ

สร้างเสริมทกัษะ การลงความคิดเห็นจากขอ้มูลจะตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ อธิบายขอ้สงสยัหรือเพิ่มเติมความคิดเห็นใหก้บัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต และการวดั 

อยา่งมีเหตุผล พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล ผูท่ี้มีทกัษะการ

ลงความคิดเห็นจากขอ้มลู จะตอ้งมีความสามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ ่มความคิดเห็นใหก้บัขอ้มลู 

ท่ีไดจ้ากการสงัเกต โดยใชค้วามรู้หรือประสบการณ์เดิม มาช่วยลกัษณะคาํถามท่ีทาํให้นักเรียนเกิด

ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มลู ลกัษณะคาํถามท่ีนาํไปสู่การลงความคิดเห็นจากขอ้มลูตอ้งเป็น

คาํถามท่ีถามแลว้ผูต้อบจะตอ้งตอบโดยการอธิบาย หรือเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลท่ีสังเกต
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ไดอ้ยา่งมีเหตุผล โดยใชค้วามรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง ตวัอย่างคาํถามท่ีนาํไปสู่การลงความ

คิดเห็นจากขอ้มูล เช่น 1) นักเรียนคิดว่าเปลือกไข่ท่ีไดรั้บแจกเป็นเปลือกไข่อะไร 2) จากลกัษณะ

ของกงัหนัลมท่ีนกัเรียนเห็น นกัเรียนคิดว่ากงัหนัลมน้ีจะหมุนดีหรือไม่ 3) นักเรียนคิดว่าอะไรเป็น

สาเหตุท่ีทาํให้นํ้ าเน่า 4) ทาํไมอุณหภูมิของแอลกอฮอลจึ์งสูงกว่านํ้ า 5) เม่ือนักเรียนอ่านข่าวหมอ

เทวดาแลว้ นกัเรียนคิดว่าหมอเทวดาเป็นคนอยา่งไร     . 

            8.  ทกัษะการพยากรณ์ 

    ทกัษะการพยากรณ์ (Prediction)  หมายถึง  ความสามารถในการทาํนายหรือคาดคะเน 

ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ โดยอาศยัการสงัเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดซํ้ าๆ หรือความรู้ท่ีเป็นหลกัการ กฎ 

หรือทฤษฎีในเร่ืองนั้นมาช่วยในการทาํนาย การทาํนายอาจทาํไดภ้ายในขอบเขตของขอ้มลู แนวการ

สร้างเสริมทกัษะการพยากรณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 การสร้างเสริมทกัษะการพยากรณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน จะตอ้งจดักิจกรรมท่ีเป็นพ้ืนฐานต่อการ 

ทาํนาย 3 ทกัษะ คือ 

  8.1  ทกัษะการคาดคะเนส่ิงหรือเหตุการณ์ต่าง  ๆท่ีเกิดข้ึนโดยใชข้อ้มูลของส่ิงนั้น 

ท่ีมีอยูเ่ป็นเคร่ืองมือ 

  8.2  ทกัษะการทาํนายผลขอ้มลูโดยการคาํนวณ 

  8.3  ทกัษะการทาํนายผลจากขอ้มลูโดยการวิเคราะห์จากกราฟ 

 พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการพยากรณ์ ดงัต่อไปน้ี 1) ทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึน 
จากขอ้มลูท่ีเป็นหลกัการ กฎหรือทฤษฎีท่ีมีอยูไ่ด ้2) ทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึนภายในขอบเขตของขอ้มลู

เชิงปริมาณท่ีมี อยู่ได ้ 3) ทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึนภายนอกขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ได้

ลกัษณะคาํถามท่ีทาํให้นักเรียนเกิดทกัษะการพยากรณ์ดงัตัวอย่างต่อไปน้ี 1) นักเรียนได้ทราบ

มาแลว้ว่าพืชตอ้งการแสงสว่างในการดาํรงชีวิตถา้เราปลกูตน้กุหลาบในท่ีมืด จะเกิดผลอยา่งไร 

             9.  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

             ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis)  หมายถึง  ความสามารถในการให้

คาํอธิบายซ่ึงเป็นคาํตอบล่วงหนา้ก่อนท่ีจะดาํเนินการทดลองเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง  เป็นจริง

ในเร่ืองนั้น ๆ  ต่อไป  สมมุติฐานเป็นขอ้ความท่ีแสดงการคาดคะเน  ซ่ึงอาจเป็นการอธิบายของส่ิงท่ี

ไม่สามารถตรวจสอบโดยการสงัเกตไดห้รืออาจเป็นขอ้ความท่ีแสดงความสมัพนัธท่ี์คาดคะเนว่าจะ

เกิดข้ึนระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม  ขอ้ความของสมมุติฐานน้ีสร้างข้ึนโดยอาศยัการสังเกต  

ความรู้  ประสบการณ์เดิมเป็นฐาน  การคาดคะเนคาํตอบท่ีคิดล่วงหน้าน้ียงัไม่ทราบหรือยงัไม่เป็น

หลกัการ  กฎหรือทฤษฎีมาก่อน  ขอ้ความของสมมุติฐานตอ้งสามารถทาํการตรวจสอบโดยการ

ทดลองและแกไ้ขเม่ือมีความรู้ใหม่ได ้
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             10.  ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

        ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining Operationally)  หมายถึง  การกาํหนด

ความหมายและขอบเขตของคาํต่าง ๆ (ท่ีอยูใ่นสมมติฐานท่ีตอ้งการทดลอง)  ให้เขา้ใจตรงกนัและ

สามารถสงัเกตและวดัได ้ โดยใหค้าํอธิบายเก่ียวกบัการทดลองและบอกวิธีวดัตวัแปรท่ีเก่ียวกบั 

การทดลองนั้น 

    11.  ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 

            การกาํหนดและควบคุมตวัเเปร (Identifying and controlling variables)  หมายถึงการ  

ช้ีบ่งตวัแปรตน้  ตวัแปรตามและตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมในสมมติฐานหน่ึง  การควบคุมตวัแปรนั้น

เป็นการควบคุมส่ิงอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากตวัแปรตน้ท่ีจะทาํให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือนถา้หากว่า

ไม่ควบคุมเหมือนกนั  

 ตวัแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable)  คือ  ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํให้

เกิดผลต่าง ๆ  หรือส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษา  ทดลองดูว่าเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 

 ตวัแปรตาม (Dependent variable)  คือ  ส่ิงท่ีเป็นผลอนัเน่ืองมาจากตวัแปรตน้เม่ือตวั

แปรตน้หรือส่ิงท่ีเป็นสาเหตุเปล่ียนไป ตวัแปรตามหรือส่ิงท่ีเป็นผลก็จะเปล่ียนไปดว้ย 

 ตวัแปรควบคุม (Controlled variable)  คือ  ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากตวัแปรตน้ท่ีจะมี

ผลต่อการทดลอง  ซ่ึงจะต้องควบคุมให้เหมือนกัน  มิเช่นนั้ นแล้วอาจทําให้ผลการทดลอง

คลาดเคล่ือนได ้

 ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะบ่งช้ีไดว้่าตวัแปร

ใดเป็นตวัแปรตน้  ตวัแปรใดเป็นตวัแปรตาม  ตวัแปรใดเป็นตวัแปรควบคุมในการหาความสมัพนัธ์

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างตวัแปรในสมมติฐานหน่ึง ๆ  หรือในปรากฏการณ์หน่ึง 

             12.  ทกัษะการทดลอง 

         การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบติัเพ่ือหาคาํตอบหรือตรวจสอบ

สมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าถกูตอ้งหรือไม่  ในการทดลองจะประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 

    12.1 การออกแบบการทดลอง  หมายถึง  การวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบติั

จริง  โดยการเลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละสารเคมีท่ีใชใ้นการทดลองพร้อมทั้ งบอกวิธีการ

ทดลอง 

            12.2 การปฏิบติัการทดลอง  หมายถึง  การลงมือปฏิบติัจริงและใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสม 

             12.3 การบนัทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง

ซ่ึงอาจเป็นผลจากการสงัเกตการวดัและอ่ืน ๆ  ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถกูตอ้ง 
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 ทกัษะการทดลอง  หมายถึง  ความสามารถในการดาํเนินการตรวจสอบสมมติฐานโดย

การทดลอง  โดยเร่ิมตั้งแต่การออกแบบการทดลอง  การปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนท่ีออกแบบ

ไว ้ ตลอดจนการใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและการบนัทึกผลการทดลอง 

          13. ทกัษะการตีความหมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป 

 การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป (Interpreting data and Conclusion)  หมายถึง  

การแปลความหมายหรือการบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มลูท่ีมีอยูแ่ละการสรุปความสมัพนัธ์

ของขอ้มลูทั้งหมด 

         ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  หมายถึง  ความสามารถในบอก

ความหมายขอ้มูลท่ีไดจ้ดักระทาํและอยู่ในรูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือความหมายแลว้ซ่ึงอาจอยู่ในรูป

ของตาราง  กราฟ  แผนภูมิหรือรูปภาพต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการบอกความหมายของขอ้มลู 

ในเชิงสถิติดว้ยและสามารถลงขอ้สรุปโดยการนาํเอาความหมายของขอ้มลูท่ีไดท้ั้งหมดสรุปให้เห็น

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้น55 

วธิีการทางวทิยาศาสตร์ 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการคน้ควา้หาความจริงของปรากฏการณ์ใน

ธรรมชาติอยา่งมีระเบียบแบบแผนตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 

ความหมายของวธิกีารทางวทิยาศาสตร์  

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีท่ีใชใ้นการศึกษาหาความรู้และเป็นท่ียอมรับกนัว่า

ความรู้ท่ีไดมี้ความน่าเช่ือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการตั้ ง

ปัญหา 2) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มลู 4) ขั้นตอนสรุปผลขอ้มลู56        

 นํ้ าผึ้ง มีนิล กล่าวว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์  คือ  วิธีการแสวงหาความรู้อย่างมีลาํดบั

ขั้นตอนของนกัวิทยาศาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยเร่ิมจากการเผชิญปัญหา

และปฏิบติัตามลาํดบัขั้นตอนจนสามารถแกปั้ญหาได้57 

 55 American  Assosiation  for  the  Advancement  of  Science, Science-a process  

approach : commentary  for  teachers (Washington D.C. : AAAS, 1974), 33-176. 

.
 56มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, สารัตถะและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), 16. 

 57นํ้ าผึ้ง มีนิล, “ผลของการใชเ้ทคนิคผงักราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน

วิทยาศาสตร์กบัคุณภาพชีวิต ท่ีมีต่อการใชร้ะเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ

ทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้” (วิทยานิพนธ ์สาขาวิชาการศึกษา

วิทยาศาสตร์ ภาควิชามธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), 42. 
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 พิธุลาว ัณย  ์ศุภอุทุมพร กล่าวว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ แนวทางท่ีใช้ในการ

แกปั้ญหาหรือสืบสอบหาความรู้อยา่งมีลาํดบัขั้นตอน มีระบบโดยเร่ิมจากการเผชิญปัญหา กาํหนด

แนวทางการตอบปัญหาและปฏิบติัตามแนวทางนั้ นจนน่ีสุดจะทาํให้สามารถคน้พบคาํตอบของ

ปัญหาหรือคน้พบความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน58 

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต์  ไดก้ล่าวว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงการเสาะแสวงหา

ความรู้โดยใชห้ลกัการของวิธีอนุมานและวิธีการอุปมานซ่ึงเม่ือตอ้งการค้นควา้หาความรู้ หรือ

แกปั้ญหาในเร่ืองใดก็ตอ้งรวบรวมข้อมูลในเร่ืองนั้นก่อนแลว้นาํขอ้มูลมาตั้ งสมมุติฐาน และเก็บ

รวบรวมขอ้มลู เพ่ือนาํสมมุติฐานนั้นมาตรวจสอบ59 

 สุจินต ์ วิศวธีรานนท ์ ไดก้ล่าวว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการแสวงหาความรู้
อยา่งมีระบบระเบียบซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ใชว้ิธีการดงักล่าวในการคน้หาความรู้  สุจินต ์วิศวธีรานนท ์ 
ได้ให้ความหมายของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า  เป็นวิธีการและหลกัการค้นคว้าแบบ

วิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการสร้างมโนมติ การสังเกตและการทดลองและการพิสูจน์
สมมุติฐานโดยใชผ้ลของการสังเกตและการทดลอง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการแสวงหา
ความรู้อยา่งมีระบบซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการทาํงานของเขา60 

 จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการท่ี

เป็นลาํดับขั้นตอนนาํมาใชใ้นการแสวงหาความรู้ให้ได้มาซ่ึงคาํตอบสามารถนํามาช่วยในการ

แกปั้ญหาต่างๆในชีวิตประจาํวนัอยา่งไดมี้ประสิทธิภาพ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยงัเป็นวิธีการ

สอนท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมาก เป็นการเน้นให้ผูเ้รียนพยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไดถ้กูนาํมาใชด้ดัแปลงกบั

วิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ ดว้ย 

 

 

 

 58พิธุลาวณัย  ์ศุภอุทุมพร, “การศึกษาการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์กบัคุณภาพชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้” (วิทยานิพนธ ์สาขาวิชา

การศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), 11. 

 59พิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ การพฒันาการคดิด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (กรุงเทพฯ : 

มาสเตอร์กรุ๊ป, 2547), 20. 
 60สุจินต์  วิศวธีรานนท์, วิธีสอนวิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพ (กรุงเทพฯ : อกัษราการ

พิมพ,์ 2548), 42. 
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ความสําคญัของวธิีการทางวทิยาศาสตร์  

 พนัธุ ์ทองชุมนุม ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมดงัต่อไปน้ี  

 1.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการสงัเกต การ

เก็บขอ้มลูการวิเคราะห์ขอ้มลู การตีความและการสรุปผล 

 2.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการท่ีให้ผูเ้รียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างมี

ขั้นตอน มีเหตุผล ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้

 3.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการท่ีให้ผูเ้รียนได้ฝึกการทํางานเป็นกลุ่มการ

แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูเ้รียน61 

 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละ

ลกัษณะผูว้ิจยัไดพิ้จารณาถึงความสอดคลอ้งของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และไดเ้ห็นถึงความสาํคญั

ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลอง

คร้ังน้ี  

 

การจดัการเรียนรู้โดยวธิีการทางวทิยาศาสตร์  

 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

 หน่ึงนุช  กาฬภกัดี  กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดวิธีการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง    

การหาความรู้หรือการแก้ปัญหาท่ีเป็นแบบแผนหรือวิธีการดําเนินการซ่ึงอยู่ในสภาวะท่ีมี             

ความยากลาํบากยุ่งยากหรืออยู่ในสภาวะท่ีพยายามตรวจขอ้มูลท่ีหามาไดซ่ึ้งมีความเก่ียวขอ้งกับ 

ปัญหา มีการตั้ งสมมุติฐานและมีการตรวจสอบสมมุติฐานภายใตก้ารควบคุมมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากการทดลองเพ่ือหาความสมัพนัธแ์ละทดสอบสมมุติฐานนั้นว่าเป็นจริงหรือ62 

  

 

 

 

 61พนัธุ ์ทองชุมนุม, การสอนวทิยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (กรุงเทพฯ:โอเดียน สโตร์), 5. 
 62หน่ึงนุช  กาฬภกัดี, “การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงและผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ขอนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์แบบปฏิบติัการตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึมกับการสอนตามคู่มือครู” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการมธัยมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร, 2543), 70. 



44 

 

 มงักร  ทองสุขดี  กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 

วิธีการหรือขบวนการท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการแสวงหาความรู้โดยเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีสามารถ

แกปั้ญหาไดมี้ 6 ขั้นตอน คือ การกาํหนดปัญหา การตั้ งสมมุติฐาน การทดลอง การสังเกต การ

รวบรวมขอ้มลู การสรุปผล63 

 สุวิทย  ์  มูลคาํ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้นําเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้  โดยผูเ้รียน 

พยายามคิดคน้หาวิธีแกปั้ญหาต่างๆ โดยใชล้าํดบัขั้นตอน ทั้ง 5 ขั้นตอนคือการตั้งปัญหา การสังเกต 

การทดลอง การวิเคราะห์ขอ้มลู การสรุปผลขอ้มลู ของวิทยาศาสตร์มาแกปั้ญหาดว้ยตนเอง64 

 กู๊ด (Good)  กล่าวว่า วิธีสอนนกัเรียนใหรู้้จกัคิดแกปั้ญหา ก็คือวิธีสอนเพ่ือให้นักเรียน

รู้จกัคิด มองทางแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล แลว้ดาํเนินการแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผลด้วยโดยทกัษะ

กระบวนการแกปั้ญหาเป็นการหาทางเลือกอย่างเป็นระบบ เพ่ือตดัสินขอ้สรุปของปัญหา บางคร้ัง

การแกปั้ญหาในส่ิงท่ียากอาจจะตอ้งอาศยัแนวความคิด ประสบการณ์ของผูอ่ื้นมาช่วยพิจารณา     

การแกปั้ญหาส่วนใหญ่ก็ใชว้ิธีการการทางวิทยาศาสตร์และฝึกให้นักเรียนแกปั้ญหาบ่อยๆจะทาํให้

เกิดมโนทศัน์ในเน้ือหาและผสมผสานเข้ากับสถานการณ์ใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี  โดยเรียกลกัษณะ     

การสอนแบบน้ีว่าการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)65  

 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 ผูบ้ริหารหรือผูน้าํนั้นเป็นหลกัชยัของหน่วยงานและเป็นดวงประทีปของผูป้ฏิบติังาน

หรือผูใ้ต้บงัคับบัญชา  ผูบ้ริหารท่ีดีจะต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานและ

พยายามทําตนให้เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของผู ้ร่วมงานหรือผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง  

ประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารนั้นข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบท่ีสาํคญั

หลายประการ  เช่น  ทกัษะ  ความรู้  ความเขา้ใจในหลกัการบริหารงานรวมทั้ งประสบการณ์ของ

ผูบ้ริหาร 

 

 
 63มงักร  ทองสุขดี, การวางแผนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (กรุงเทพฯ : บวัหลวง, 

2539), 47. 
 64สุวิทย ์ มลูคาํ, 21 วธิีการจดัการเรียนรู้: เพือ่พฒันากระบวนการคดิ (กรุงเทพฯ :  ภาพ

พิมพ,์ 2544), 52. 

 65Good, C. V., Dictionary of Education (New York : McGraw – Hill, 1973), 518. 
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 การบริหารและจดัการศึกษาของประเทศไทยในระดบัทอ้งถิ่นแต่เดิมมานั้นเร่ิมตน้จาก

การมีส่วนร่วมของประชาชนมากพอสมควร อนัเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยในแง่ของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน โดยท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสาํคญั ท่ี

กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามมาตรา 8 (2) ไดก้าํหนดใหก้ารจดัการศึกษายึดหลกัให้สังคม 

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มาตรา 9 (6) กาํหนดให้การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ

จดัการศึกษา ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั

สงัคมอ่ืน66  ตลอดทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 – 2549 ไดมุ่้งมัน่พฒันาคนและสังคมไทย

โดยรวมโดยการพฒันาคนอยา่งรอบดา้น และสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลกัของการพฒันา โดยมุ่งหมาย

ใหค้นไดเ้ขา้ถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต เพ่ือเพิ่มความสามารถและโอกาส

ในการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการศึกษาทุกระดบัและประเภท ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยอาศยั การเรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุนหรือ จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างกวา้งไกล 

ครอบคลุมสถานการณ์ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 แมว้่าการศึกษาไทยได้เร่ิมเป็นจริงเป็นจัง และกว้างขวางมากข้ึนเป็นเวลานาน

พอสมควรและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขพฒันามาตลอด แต่ยงัมีอุปสรรคในการจดัการศึกษาและ

การบริหารหลายประการ กล่าวคือ 1) คุณภาพการจดัการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจท่ีพอจะสู้ประเทศ

อ่ืนในเวทีโลกได ้2) การบริหารจดัการศึกษายงัรวมศนูยอ์าํนาจไวส่้วนกลาง กระทัง่ขาดเอกภาพ ทั้ง

ดา้นนโยบายและมาตรฐาน 3) ขาดประสิทธิภาพของการประกนัคุณภาพการศึกษา 4) ขาดการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 5) ขาดการพฒันานโยบายอย่างต่อเน่ือง 6) ขาดการเช่ือมโยงกบัองค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และเอกชน นอกจากปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว ประเทศไทยในปัจจุบนั ยงั

ประสบวิกฤตการศึกษาหลายประการท่ีเป็นสาเหตุของการนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษา67 

 

 

 
 66สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ฉบบัแกไ้ขเพิ ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2545), 6. 
 67ธีระ รุณเจริญ, สภาพปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่, 2545), 1-2. 
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 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 27 พ.ศ.2545 ไดก้าํหนดหลกัการสาํคญัไว ้ (มาตรา 8) 3 ประการ คือ การศึกษา

ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ประเด็นการมีส่วนร่วม ไดก้ล่าวถึง การมี

ส่วนร่วมของสงัคมไทยในการจดัการศึกษาซ่ึงแสดงออกไดห้ลายลกัษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสนับสนุนให้เกิดการพฒันาไป

ตามเป้าหมาย68  

 การมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการจัดการศึกษาในอนาคตตามแนวพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 2542 ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร และ

ดา้นบริหารทัว่ไป69 สรุปไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นวิทยากร ในฐานะภูมิปัญญาทอ้งถิ่นร่วม

จดัทาํหลกัสูตร กาํหนดขอบข่ายเน้ือหาเก่ียวกบัวิชาชีพทอ้งถิ่น จดัชุมชนและสถานประกอบการ

เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน ร่วมวางนโยบาย และแผนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

ส่งเสริมเผยแพร่วฒันธรรมท้องถิ่น นาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาร่วมจัดทาํ

หลกัสูตรประสานกบัวิทยาการสมยัใหม่  

2) ดา้นงบประมาณ ควรจดัเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาเพ่ือองค์การชุมชน ช่วยเหลือเงิน

ทุนการศึกษา ร่วมจดักิจกรรมหารายได ้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอโครงการพฒันาโรงเรียน 

ร่วมติดตามผลการใชง้บประมาณ สนบัสนุนส่งเสริมสมาคมศิษยเ์ก่าเพ่ือประสานกิจกรรมระหว่าง

โรงเรียนกบัองคก์ารชุมชน ระดมทรัพยากร และสนบัสนุนงบประมาณ  

3) ด้านบุคลากร ควรใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การ

ปฏิบติังานของครู และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมสร้างจิตสานึกท่ีดีให้แก่ครู สนับสนุนกิจกรรม

พฒันาบุคลากร เสนอความคิดเห็นกบัการสอนของครู การศึกษาหรือรัฐธรรมนูญโรงเรียน ร่วม

กิจกรรม และพฒันาโรงเรียน พฒันาอาคารสถานท่ีและโรงเรียน  

 4) ดา้นบริการทัว่ไป ควรใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํรัฐธรรมนูญโรงเรียน 

ร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์ ร่วมกิจกรรมปรับปรุง และพฒันาโรงเรียน ร่วมบริหารงานในรูป ของ

คณะกรรมการ  และการร่วมประชุมวางแผน  กําหนดนโยบาย  ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น                        

.          

 68ปรัชญา เวสารัชช,์ ชุดฝึกอบรมครู : ประมวลสาระหลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพ : 

ภาพพิมพ,์ 2545), 32. 
 69กรมสามญัศึกษา,  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  (กรุงเทพฯ: คุรุสภา 

ลาดพร้าว, 2542), 101-102. 
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ในการดาํเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้ งร่วมงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสนับสนุน

การดาํเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน70 ไดเ้สนอแนะในงานวิจยัว่า การจดัการศึกษาตั้ งแต่น้ีไป “ทุก

คน” ตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบ (All for Education) การบริหารจดัการศึกษาในวงกวา้ง โดยเฉพาะ

ผูป้กครองนักเรียน ประชาชน สมาคม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(Stakeholders) จะตอ้งเขา้มาบริหารจดัการการศึกษา ดงันั้น ความซบัซอ้นจะมีมากข้ึน ผูบ้ริหาร

โรงเรียนจะตอ้งปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (Systematic) โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการมีส่วนร่วมกับ

คณะกรรมการโรงเรียน ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 

 ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  ได้แก่ความไม่เข้าใจ

บทบาทท่ีแท้จริงของตนเอง การหวงัผลประโยชน์จากโรงเรียน ขาดความพร้อมทั้ งความรู้ 

ประสบการณ์ ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม ยงัไม่เห็นความสาํคญั และไม่สนใจในการมีส่วนร่วม ดงันั้น 

จึงมีความจาเป็น ท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจ และความร่วมมือท่ีดีระหว่างชุมชนอย่างต่อเน่ือง สร้าง

ความมัน่ใจ ความศรัทธา และความเช่ือถือให้กบัชุมชน กาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการเข้าร่วม

กิจกรรมใหช้ดัเจน 

 หลกัการของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในสงัคม (Collaborative Effort) ในทุกระดบั ภายใตห้ลกัการท่ีสาํคญั คือ การร่วมคิด ร่วมทาํ

และร่วมผลกัดนัตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ

กนัอยา่งบูรณาการ โดยบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการศึกษา

ให้เป็นแกนนาชุมชนในการนาทุนและการวิจยัท่ีมีอยู่ในทอ้งถิ่นมาศึกษาวิจยัต่อยอด เพ่ือรองรับ 

การผลิตและสร้างภูมิคุม้กนัในทอ้งถิ่น71  

ความหมายและแนวคดิทฤษฎีของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  มีผูท้าํการศึกษาไวเ้ป็นจาํนวนมากทั้ งให้คาํนิยาม

ความหมายและแนวคิดท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

 สมยศ  นาวีการ  ใหค้วามหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการของ

การใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ  เนน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่ง 

 70ธีระ รุณเจริญ, สภาพปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่, 2545), 8. 

 71สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แนวคิดและ

ยุทธศาสตร์ การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันา ฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) (กรุงเทพฯ:  

สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2549), 9-11. 
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แข็งขนัของบุคคล  ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแกไ้ขปัญหาของ

การบริหารท่ีสาํคญั  ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอาํนาจหน้าท่ีท่ีถือว่าผูบ้ริหาร

แบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารของพวกเขาใหเ้ขา้กบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของพวกเขาและตอ้งการใหผู้ ้

อยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอย่างแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีสาํคญัขององค์การ  

ไม่ใช่เพียงแต่สมัผสัปัญหาหรือแสดงความห่วงใย72 

 นรินทร์ชยั พฒันพงศา  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

 การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การเขา้ไปรับ  ไดรั้บอาํนาจท่ีจะคิดจะทาํมากข้ึนไม่ว่าใน

เร่ืองการเมืองหรืออาํนาจการตดัสินใจท่ีจะทาํการใด ๆ 

 การมีส่วนร่วม  หมายถึง  ตอ้งร่วมกนัอยา่งมีอิสรภาพ  เสมอภาค  เท่าเทียมกนัและควร

มีส่วนร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริง  เขม้แข็ง (active)  มิใช่ร่วมอยา่งผวิเผนิ  เฉ่ือยชา (passive) 

 การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองท่ีผูด้ว้ยโอกาสขอแบ่งอาํนาจจากผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกว่าเพ่ือ

ปรับปรุงวิถีชีวิตตนใหดี้ข้ึน73 

 จรรยารักษ ์บุณยานุเคราะห์  ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การท่ีสมาชิกในกลุ่ม

หรือองคก์รมีปฏิสมัพนัธก์นั  มีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกนั  เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายในการพฒันา

องคก์รหรือหน่วยงานของตน  โดยการมีส่วนร่วมนั้นทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือกนัในการดาํเนินงานทุก

ขั้นตอนของกิจกรรม  ร่วมรับผลประโยชน์และมีส่วนไดส่้วนเสียในโครงการร่วมกนั74 

 ภูวณัฐสร์ หนูมาก  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การให้บุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ  

เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายกิจกรรม  โดยจะไดเ้ป็นไปดว้ย

ความสมคัรใจมิใช่เข้ามาร่วมเพราะการหวงัรางวลัตอบแทนเป็นลกัษณะท่ีแต่ละฝ่ายท่ีเขา้มามี

ร่วมกนัโดยเป็นไปอยา่งอิสระภาพและเสมอภาคและมีการกระทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มและ 

 

 

 72สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมส่ีวนร่วม (กรุงเทพ ฯ : บริษทั สาํนกัพิมพบ์รรณกิจ 

1991 จาํกดั, 2545), 1. 

 73นรินทร์ชัย พฒันพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพืน้ฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง  

พิมพค์ร้ังท่ี 2 (เชียงใหม่ : สิริลกัษณ์การพิมพ,์ 2547), 3. 

 74จรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์, แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง

นกัเรียนในการบริหารจดัการสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนระดบัประถมศึกษา

ในจงัหวดันครราชสีมา  (วิทยานิพนธ ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารและนโยบาย

สวสัดิการสงัคม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 15. 
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ทาํใหเ้กิดความร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดว้ย75 

 ไบรยแ์มน (Bryman)  ไดเ้สนอแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีจะมีผลต่อ

ทศันคติการปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้ 4  ประการ  คือ 1) บรรยากาศของ

การมีส่วนร่วมควรจะตอ้งทาํใหแ้นวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายมีความชดัเจนยิง่ข้ึนและบรรยากาศจะมี 

ลกัษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า  2) จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายท่ีมี

คุณค่า  ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรเพิ่มเป้าหมายส่วนบุคคล (Individual  Goal) กบัเป้าหมายองค์การ 

(Organization  Goal) ใหเ้ท่าเทียมกนั  3) ผูมี้ส่วนร่วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากข้ึนถา้มีแรงจูงใจ

และความเป็นอิสระเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการปฏิบติังานมาก 

ข้ึน  4) เม่ือบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี Ego – involved76 

 ยคุล ์(Yukl)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ว่าการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการบริหารงานท่ีผูน้าํเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ  มีอิสระในการทาํงาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วมแกไ้ข         

ปัญหา ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการ

ปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน77 

 เฮาส์ (House)  ไดบ้รรยายลกัษณะของผูน้าํท่ีให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารไวว้่าเป็นคุณลกัษณะของผูน้ ําท่ีมีพฤติกรรมการบริหารท่ีเน้นไปท่ีการแบ่งปันขอ้มูล  

ข่าวสาร  การแบ่งปันอาํนาจและการแบ่งปันอิทธิพลภายในองคก์ารต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  พฤติกรรม

ผูน้าํในลกัษณะน้ีจะปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะท่ีมีศกัด์ิศรีอย่างเท่าเทียมกนัและยอมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชอิ้ทธิพลต่อการกระทาํและการตดัสินใจของตน78 

. 
 

 75ภูวณัฐสร์ หนูมาก, กระบวนการการมีส่วนร่วมของบา้น วดั โรงเรียน (บวร) ต่อการ

พฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ (วิทยานิพนธ ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารและนโยบาย

สวสัดิการสงัคม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), 18-19. 

 76A. Bryman, Leadership in Organization (London : Routedge & Kegan Paul, 

1986), 139. 

 77Gray A. Yukl, Leadership in Organization (New York : Prentice – Hall, 1981), 

208-209. 

 78Robert J. House, Organization Behavior (New York : Scott. Foresman and 

Company, 1976), 215. Managerial Process and 
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 วรูมและเดซ่ี (Vroom and Deci)  พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาว่าเป็น

ปริมาณของอิทธิพลท่ีปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าไดเ้ขา้ไปร่วมในการตดัสินใจ  นอกจากน้ียงัเพิ่มเติมดว้ยว่า

บุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยตวัเอง  บุคคลจะพฒันาความ

ผกูพนัท่ีมีต่องานและจะสามารถทาํงานไดดี้  ตลอดจนเม่ือเห็นไดช้ดัว่าตนเองสามารถขยายเป้าหมาย

ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั ่นคือ  ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง (Self-

control or self-regulation)  มิใช่ควบคุมโดยองคก์าร (Organization  control)79 
  ลอเลอร์ (Lawler)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นการมีส่วน

ร่วมในแบบท่ีจริงจงัว่าเป็นการทาํใหส้มาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการกาํหนดภารกิจใน

การปฏิบติังาน  ในการแกปั้ญหาและการสร้างความสาํเร็จให้แก่องค์การ  ซ่ึงตอ้งอาศยัการกระจาย 

(Decentralization)  ส่ิงต่อไปน้ีสู่ระดบัล่างอยา่งทัว่ถึงทั้ งองค์การ  คือ 1) สารสนเทศ (Information)  

ซ่ึงเป็นขอ้มลูข่าวสารท่ีทาํให้พนักงานซ่ึงมีส่วนร่วมและมีอาํนาจในการตดัสินใจไดมี้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มองคก์าร  กลยทุธ ์ ระบบงาน  ระดบัและชนิดของผลงานท่ีตอ้งการ  2) ความรู้

และทกัษะ (Knowledge and skill)  ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับประสิทธิผลของงานะในการบริหาร         

.ตลอดจนเป็นความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน3)  อาํนาจ (Power)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

ในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการปฏิบติังานและการประเมินผลงาน  4) รางวลั (Rewards)  

เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานท่ีช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ  โดยการให้รางวลันั้น

ข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององค์การ80  ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาอย่างเต็มท่ี  การ

ติดต่อส่ือสารไม่เพียงแต่จากบนลงล่าง (Downward Communication) และจากล่างข้ึนบน (Upward 

Communication) แต่ยงัมีการติดต่อส่ือสารตามแนวนอน (Horizontal Communication)  ระหว่างเพ่ือน

ร่วมงานท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่ใหผ้ลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจเท่านั้ นแต่จะพยายามให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าพวกเขามีความสําคัญความ

เก่ียวพนัระหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะเป็นอย่างตรงไปตรงมา  ภายในบรรยากาศของ

ความเป็นมิตรภาพ  องค์การท่ีเป็นทางการและองค์การท่ีไม่เป็นทางการจะเขา้กันได้เป็นอย่างดี        

. 
 

 79Victor H. Vroom and Edward L. Deci, Management and Motivation (New York : 

Penquin Book Ltd., 1970), 16. 

 80 E.E. Lawler.  High Involvement Management, อา้งถึงใน  อุทยั  บุญประเสริฐ, การ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน , พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546). 47. 
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นอกจากน้ีไลเคิร์ท (Likert)  ยงัแสดงให้เห็นถึงสาระสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้

ดงัน้ีคือ  ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เปิดโอกาสให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาถกเถียงปัญหากับตนได้  ผูบ้ังคับบัญชาต่างยอมรับนับถือและไว้วางใจกับ

ผูบ้งัคบับญัชา  กระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้กิดกาํลงัใจในการปฏิบติังาน  โดยให้เขา้มามีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารกิจการขององค์การ  กระตุน้ให้เกิดทศันคติในทางเก้ือกูล

องคก์าร  นาํองคก์ารสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ระบบการติดต่อส่ือสารภายใตอ้งคก์ารมีความคล่องตวั

เป็นไปโดยอิสระทั้ งในแนวดิ่งและแนวราบ  ข่าวสารภายในองค์การมีความถูกตอ้งเพียงพอและ

เช่ือถือได ้ ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปฏิกิริยาโตต้อบกนัอยา่งเปิดเผยและโดยกวา้งขวาง 

เก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์าร  การปฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในองคก์ารการตดัสินใจต่างๆ   

กระทาํโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ  เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกาํหนด

เป้าหมายการดาํเนินงาน  ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายข้ึนและถกูตอ้งตามความประสงค์อย่างแทจ้ริง  

การควบคุมงานมีลกัษณะการกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานใหมี้การควบคุมกนัเองและเนน้ในเร่ืองการ

แกปั้ญหาเป็นหลกั  หลีกเล่ียงการควบคุมดว้ยวิธีตาํหนิหรือดุด่าว่ากล่าวเพื่อใหก้ารทาํงานมีผลงานท่ี

สูงสุดและสาํเร็จตามเป้าหมาย81 

 สวอนสเบิร์ก (Swansburg)  ศาสตราจารยผ์ูบ้ริหารทางการศึกษาของโรงเรียนพยาบาล

แห่งวิทยาลยัทางการแพทยจ์อร์เจีย  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

1. การไวว้างใจกนั (Trust)  การไวว้างใจกนัเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม

หรือผูใ้ต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างสมบูรณ์  เรียบร้อย  หากได้รับการยอมรับ

ไวว้างใจจากผูบ้ริหาร  ช่วงเวลาในการให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะได้รับการ

ควบคุมจากผูบ้ริหารภาระงานทั้ งหมดหรือการตดัสินใจ  ผูบ้ริหารจะให้โอกาสเท่าท่ีจะเป็นไปได้

ผูบ้ริหารท่ีให้อาํนาจและให้ความไวว้างใจแก่ผูร่้วมงานจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและ

ขอ้บกพร่องของผูป้ฏิบติังาน  แนวคิดพ้ืนฐานท่ีทุกคนมีความไวว้างใจ (Trust) คือผูป้ฏิบติังานทุก

คนยอ่มรู้จกังานของตนดีกว่าใคร ๆ  ทุกคนสามารถท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบในการบริหารงาน  

ถา้ความรับผิดชอบจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานอยู่ในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและสติปัญญา  ความ

เฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรคจ์ะมีอยูใ่นบุคลากรทุกระดบัในองคก์าร 

2. ความยดึมัน่ผกูพนั (Commitment)  ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานตอ้งการความยดึมัน่ 

ผูกพัน   ดังนั้ นผู ้บริหารควรท่ีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผู ้ปฏิบัติงาน                    
.
  

 81Rensis  Likert, New Pattern of Management  (New York : McGraw–Hill Book, 

Co, 1961), 223. 



52 

 

ความยดึมัน่ผกูพนั  เป็นลกัษณะท่ีไดจ้ากการพฒันาให้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบั

ผูบ้ริหารและรู้ถึงเป้าหมายขององคก์าร  ประสบการณ์ในการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน  จะ

ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความขยนัหมัน่เพียร  อุตสาหะ  ผลผลิตในการทาํงานมีมากข้ึน  จะเห็นไดว้่า

ภายใตก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมจะทาํใหเ้กิดความยดึมัน่ผกูพนัโดยไม่ทาํใหเ้กิดโทษ 

3. การตั้ งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั (Goals and objectives)  ความขดัแยง้

เป็นความต้องการหลักหรือเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ความขัดแยง้เป็นส่ิงท่ี

หลีกเล่ียงไม่ไดเ้ม่ือมนุษยมี์การทาํงานร่วมกนั  ดงันั้นการตั้ งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกัน

ระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  รวมถึงการร่วมกนัปรับปรุงพฒันาเป้าหมายขององคก์ารยอ่มจะ 

ขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเพราะทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  มีการทาํงานท่ีมีทิศทาง

เดียวกัน  มีความรับผิดชอบร่วมกัน  ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  การ

ตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั  สามารถเกิดข้ึนไดบ่้อยอยา่งมีเหตุมีผล  สามารถท่ีจะร่วมกนั

ตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคโ์ดยการร่วมกนัประชุมปรึกษา (Conference)  การประชุมปรึกษาจะ

เป็นการทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  สร้างความชดัเจนทาํให้มีความเห็น

สอดคลอ้งกนั  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

4. ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (Autonomy)  เป็นภาวะท่ีมีความอิสระ 

ต่อความรับผดิชอบในการทาํงาน  ความมีอาํนาจหนา้ท่ีและความสามารถในการรายงานสาํหรับงาน

ของแต่ละบุคคล  ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน  ในการ

ตัดสินใจในงานของตนเอง  ซ่ึงจะทาํให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี          

เต็มความรับผดิชอบท่ีตนไดรั้บ 

 สาํหรับลกัษณะดา้นอ่ืน ๆ  การบริหารแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีปัจจยัท่ีครอบคลุมหลาย ๆ  

ดา้น  แต่ควรจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจมิใช่การบงัคบั  บรรยากาศองค์การก็ถือไดว้่าเป็นอีก

ปัจจยัหน่ึงท่ีจะจูงใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วมหรือเป้าหมายและความสาํเร็จขององคก์าร  ซ่ึงการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมจะเพิ่มข้ึน  โดยมีผูท่ี้ให้การสนับสนุนโดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และผูท่ี้มี

ความกระตือรือร้นและสภาพแวดลอ้มในองค์การถือไดว้่ามีส่วนสนับสนุน  ส่งเสริมการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมซ่ึงผูป้ฏิบติังานในองคก์ารพึงระลึกไวว้่าเง่ือนไขต่าง ๆ  สามารถเปล่ียนแปลงได ้ ซ่ึง

การเปล่ียนแปลงถือว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นจริง  ผูบ้ริหารจะตอ้งรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  และให้การ

สนบัสนุนส่งเสริม  ซ่ึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํการประเมินผลและใชข้อ้มูลเหล่าน้ี

ใหเ้กิดประโยชน์ 

 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการ

บริหารงานท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วม
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แกปั้ญหาของการบริหารท่ีสาํคญั  มีอิสระในการทาํงานและเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ซ่ึง

อยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอาํนาจหน้าท่ีท่ีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหน้าท่ีการ

บริหารให้กับผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาและต้องการให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม

เก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีสาํคญัขององคก์าร82 

 อภิญญา  เวชยชยั  ไดพ้ดูถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่  ผูป้กครองในการพฒันา

การศึกษาท่ีสาํคญั ๆ  ดงัน้ี 

  แนวคิดท่ี 1 แนวคิดการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียน  โดยผูป้กครอง

และชุมชนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการ  โดยมุ่งเน้นการ

ทาํงานร่วมกันอย่างเสมอภาค  เรียนรู้ร่วมกันมากกว่าความร่วมมือท่ีเป็นพิธีการหรือเป็นความ

ร่วมมือท่ีฝ่ายผูป้กครอง ชุมชนเป็นฝ่ายให ้ และโรงเรียนเป็นฝ่ายรับอยา่งเดียว 

 แนวคิดท่ี 2 แนวคิดการสร้างสมัพนัธภาพท่ีเหมาะสม  โดยอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นตวั

ของตวัเอง  ยอมรับความแตกต่างของบุคคล  เป็นความสมัพนัธท่ี์เป็นไปโดยธรรมชาติมากกว่าเป็น

แบบทางการและควรเป็นความสัมพนัธ์แบบสองทางมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี 

ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการฝึกทกัษะในการส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 แนวคิดท่ี  3   การส่ือสารข้อมูลข่าวสารสองทาง   ทําให้ เกิดความร่วมมือท่ี มี

ประสิทธิภาพ  ขอ้มูล  ข่าวสาร ตอ้งเป็นขอ้มูลจริง โปร่งใส  มีการใชก้ารส่ือสารหลายรูปแบบ มี

ความจริงใจ  ใชภ้าพท่ีง่าย  ไม่เป็นทางการและมีการส่ือสารท่ีสมํ่าเสมอ83 

 อุทยั  บุญประเสริฐ  กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามีแนวความคิดพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

 1. ความเช่ือเร่ืองธรรมชาติมนุษย ์(Assumption  about  human  nature) ตามแนวคิด

ของ แมค เกรเกอร์ (Mc  Gregor)  มี  2  แนวทาง คือ ทฤษฎี x  และทฤษฎี y  ตามแนวคิดของทฤษฎี 

x  เช่ือว่ามนุษยข้ี์เกียจและขาดความรับผดิชอบ  ดงันั้นตอ้งใชว้ิธีการบงัคบัหรือควบคุมการทาํงาน

อยา่งใกลชิ้ด  ส่วนทฤษฎี y  เช่ือว่ามนุษยมี์ความขยนั  ชอบทาํงานโดยเฉพาะอย่างยิ ่งถา้สภาพการ

ทาํงานท่ีมีความเหมาะสม  และคนมีส่วนร่วมในการทาํงานโดยไม่ถูกบงัคบัก็จะมีความรับผิดชอบ

มากข้ึน  

 2. ความคิดเก่ียวกบัความเป็นองคก์ารของโรงเรียน (Concept  of  School   

Organization) แนวความคิดของการบริหารปัจจุบนัเช่ือว่า  องคก์ารมิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือสาํหรับ 

 82Russell C. Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers 

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 
  83อภิญญา  เวชยชัย, การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษา 

(กรุงเทพ ฯ : วฒันาพานิช, 2544), 20. 
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การบรรลุเป้าหมายหรือผลผลิตเชิงปริมาณเท่านั้น  แต่องคก์ารเป็นสถานท่ีสาํหรับการดาํรงชีวิตและ

การพฒันาดว้ย 

                 3.  ในดา้นรูปแบบการตดัสินใจ (Decision  Making  Style) การตดัสินใจสั ่งการใน

ระดบัสถานศึกษาควรมีลกัษณะร่วมมือกนัใชอ้าํนาจระหว่างครู  ผูป้กครอง  นักเรียน  ตลอดจน 

ศิษยเ์ก่าเพ่ือสะทอ้นสภาวการณ์ปัจจุบนั  ความตอ้งการในอนาคต  ซ่ึงจะตอ้งระดมสติปัญญาและ

แนวคิดให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และพฒันาให้บริหารโรงเรียนได้สําเร็จ   อีกทั้ งยงัสร้าง

ความรู้สึกผกูพนักบัโรงเรียนดว้ย 

                 4.  แบบภาวะผูน้าํ (Leadership  Style) ตามทฤษฎีของ  Sergiovanni  ไดจ้ดัระดบัภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ 5  ระดบั  คือ  ภาวะผูน้าํดา้นเทคนิค  ภาวะผูน้าํดา้นมนุษย ์ ภาวะ

ผูน้าํทางการศึกษา  ภาวะผูน้าํเชิงสญัลกัษณ์  และภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม 

                 5.  กลยุทธ์การใชอ้าํนาจ (Use  of  Power) ในการบริหารโดยทัว่ไปมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใช้อาํนาจเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดแต่ตามทฤษฎีท่ีว่าด้วยท่ีมาของอาํนาจ (Source  of  Power) 

ของ  French  และ  Raven  นั้นไดแ้บ่งท่ีมาของอาํนาจพ้ืนฐานเป็น  5  แบบ  ไดแ้ก่  อาํนาจจากการ

ใหร้างวลั  อาํนาจจากการบงัคบั  อาํนาจตามกฎหมาย  อาํนาจจากการอา้งอิง  และอาํนาจจากความรู้

ความเช่ียวชาญ 

                 6.  ทกัษะเฉพาะในการบริหาร (Management  Skills) ทกัษะการบริหารแบบใหม่ ๆ  ท่ี

ไดรั้บการพฒันาและนาํมาใช้ในองค์การ  เช่น  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์     

เพ่ือการตดัสินใจ  ใชท้กัษะการแกไ้ขความขดัแยง้  ใชก้ลยุทธ์เพ่ือการเปล่ียนแปลงและพฒันา

องคก์าร  เป็นตน้   

                 7.  การใชท้รัพยากร (Use  of  Resources) สถาบนัการศึกษามีอาํนาจในการใชแ้ละ

บริหารทรัพยากรดว้ยตนเองมากข้ึน  ทาํให้สถานศึกษาไดบ้ริหารงานตามสถานการณ์ของตนเอง

อยา่งมีประสิทธิผล  ไม่ตอ้งสิ้นเปลืองบุคลากร  งบประมาณ  เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ84 
 เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) เสนอทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลักษณะแตกต่าง

กนั  4  รูปแบบ  และเรียกว่าการบริหาร  4  ระบบ (System 4) ประกอบดว้ย  

 ระบบท่ี 1  เผด็จการ (System 1 : Exploitative  Authoritative) เป็นการใชอ้าํนาจเพื่อ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั  เป็นการบริหารองคก์ารท่ีเนน้หนา้ท่ีและโครงสร้างแบบอาํนาจนิยมสูง 

  
 

 

                84อุทยั  บุญประเสริฐ, การบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพ ฯ 

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 26-31. 
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                 ระบบท่ี 2  เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2 : Bebevolent  Authoritative) เป็นการใช้

อาํนาจแบบเมตตา  ใชร้ะบบความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง  นายจา้งตอ้งทาํให้ลูกจา้งมี

ความเช่ือมัน่ 

                 ระบบท่ี 3 การปรึกษาหารือ (System 3 : Consultative) ระบบน้ีเป็นการบริหารงานแบบ

มีความมัน่คง  แต่ฝ่ายบริหารไม่มีความเช่ือมัน่และความไวว้างใจอยา่งเต็มท่ีในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

                 ระบบท่ี 4 กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม (System 4 : Participative  Group) เป็นระบบการขยาย

ขอบเขตความสมัพนัธแ์ละความเป็นมิตรกนัระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งในระดบัสูงจากการมีส่วน

ร่วมในการทาํงานแบบกลุ่ม85 

 เดวิด  แมคเคลแลนด์ (David  McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด    

ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัส่ิงจูงใจของมนุษยใ์นการทาํงานใหเ้กิดผลสาํเร็จ  ทั้งในระดบับุคคลและระดบั 
 สงัคม  ผลของการศึกษาสรุปไดว้่าคนเรามีความตอ้งการอยู ่ 3  ประการ  คือ  

 1.  ความตอ้งการสัมฤทธิผล (need  for  achievement) เป็นความปรารถนาจะทาํส่ิง

หน่ึงส่ิงใดให้สาํเร็จลุล่วงไปด้วยดี  พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจเม่ือประสบ

ความสาํเร็จ  มีความวิตกกงัวลเม่ือประสบความไม่สาํเร็จ 

  2.  ความตอ้งการความผกูพนั (need  for  affiliation) เป็นความตอ้งการการอยู่ร่วมกบั

ผูอ่ื้นในสงัคม  ตอ้งการความเป็นมิตรและสมัพนัธภาพท่ีอบอุ่น  

 3.  ความตอ้งการมีอาํนาจบารมี (need  for  power) ไดแ้ก่ความตอ้งการรับผิดชอบ

บุคคลอ่ืน  ตอ้งการควบคุมและใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ผูอ่ื้นได ้

 โดยสาระสาํคญัอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของเดวิด  แมคเคลแลนด ์

(David  McClelland) คือ ผูท่ี้จะทาํงานให้ประสบความสาํเร็จตอ้งมีแรงจูงใจในดา้นความตอ้งการ

สมัฤทธิผลอยูใ่นระดบัสูงหรือกล่าวไดว้่าความสาํเร็จของงานจะทาํไดโ้ดยการกระตุน้ความตอ้งการ 

ดา้นสมัฤทธิผลเป็นสาํคญั  ถา้แต่ละคนมีความตอ้งการดา้นสมัฤทธิผลสูงก็สามารถทาํงานไดส้าํเร็จ

และช่วยใหง้านของหน่วยงานสาํเร็จไปดว้ย86 

 โรเบิร์ต และไอวิง (Robert & Irving) ไดส้รุปแนวคิดว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมกบัลกัษณะการเขา้ไปมีส่วนร่วม   ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมของสมาชิก 

 

 85Rensis  Likert, The Human Organization (New York : McGraw–Hill Book, Co, 

1961), 16-24. 

 86David C. McClelland, The Achieving Society (New York : Van Nostrand, 1961), 

100-112. 
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หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจจะเป็นไปโดยทางตรงและมีลกัษณะเป็นทางการ  ซ่ึงจะมีผลประโยชน์เป็น

แรงผลกัดนัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและเกิดความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อย่างไร

ก็ตามในกรณีท่ีการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นไปโดยทางออ้มและไม่เป็นทางการ  การมีส่วนร่วม

อาจจะไม่ไดเ้กิดจากผลประโยชน์ก็ได ้   แนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดมี้การเปล่ียนแปลงไป             

โดยหันมามุ่งเน้นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  ซ่ึงการตดัสินใจเกิดข้ึนโดยตัว

ผูบ้ริหาร  เม่ือเวลาท่ีต้องการประสานส่ิงต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นการควบคุมให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและเป้าหมายขององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ ผูบ้ริหารจะเป็นผูผ้ลกัดนัผลสาํเร็จให้แก่

องคก์ารโดยผา่นผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทั้ งจะเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ขององค์การ  ซ่ึงในประเด็นเร่ือง

ผลประโยชน์น้ีเองท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม87 

 ซซัคิน (Sashkin)  ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการให้

พนักงานไดมี้การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการปฏิบติังานดว้ยตวัของเขาเอง  อย่างไรก็ตาม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมงานไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ  

ตามความสาํคญัท่ีแตกต่างกนัไป  ซ่ึงซซัคินไดเ้สนอวิธีสาํคญั 4 ประการในการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม  ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (Participation in Goal Setting)  มีความหมายถึง

การท่ีผูป้ฏิบัติงานทั้ งในระคับบุคคล  ระดบัผูบ้ังคบับญัชาหรือระดบักลุ่ม  ไดมี้ส่วนร่วมในการ

กาํหนดเป้าหมายของงานเพ่ือท่ีพวกเขาจะได้พยายามทาํงานหรือผลการปฏิบัติงานนั้ นบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไวแ้ละเกิดผลงานท่ีดี 

2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making)  เป็นการมีส่วน

ร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการมีส่วนร่วมใหค้าํปรึกษาหารือในหลาย ๆ  โอกาส  มีอิทธิพลในการ

กาํหนดเป้าหมายของงาน  มีส่วนร่วมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตัดสินใจ  ตลอดจน

ตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตดัสินใจต่าง ๆ 

3. การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา (Participation in Problem Solving)  เป็นความ

ตอ้งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มลู  พฒันาแนวคิดใหม่ ๆ  ในการ

ทาํงานโดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มลูนั้น ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความคิดใหม่ ๆ  ใน

การพฒันาปรับปรุง 

 

 
 87Robert, James and Irving, Paul, Leadership and organization (New York : 

McGraw – Hill, 1961), 1. 
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4. การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง (Participation in Change)  การมีส่วนร่วมใน

รูปแบบน้ีจะมีความยากและซบัซอ้นและถือเป็นจุดท่ีสาํคญัสุด  ซ่ึงรูปแบบน้ีมาหลงัจากการมีส่วน

ร่วมในการแกปั้ญหา  โดยทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสร้าง  

วิเคราะห์และแปรความหมายของข้อมูลองค์การ  เพ่ือท่ีจะทาํให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ  ในการ

แกปั้ญหาขององคก์ารเพ่ือนาํไปสู่ความสาํเร็จในการพฒันาองคก์าร 

 นอกจากน้ีซซัคินยงัไดเ้สนอรูปแบบของผลกระทบจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

(The effect of Participation : A Model)  ซ่ึงแสดงไวใ้นแผนภูมิท่ี  2  โดยรูปแบบน้ีจะสรุปให้เห็น

ถึงการทาํงานของการมีส่วนร่วม  โดยการมีส่วนร่วมแบบง่ายก็คือ  การตั้ งเป้าหมายและการ

ตดัสินใจซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัคือ  จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้การควบคุมตนเองหรือมีความเป็น

อิสระในการทาํงานมากข้ึนและในทางออ้มจะทาํใหเ้กิดการยอมรับและความผกูพนั  ซ่ึงการยอมรับ

และความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นหน่ึงในผลลพัธท่ี์ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลของผลงานและผลผลิตมาก

ข้ึน  การมีอิสระในการทาํงานในระดบัสูงนั้นเป็นหน่ึงในสองเง่ือนไขของความตอ้งการท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลของงานตามหลกัวิทยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นการเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยให้กับพนักงาน  

ส่วนอีกสองแบบนั้ นมีความซับซ้อนมากกว่า คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและในการ

วางแผนเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงมีผลเป็นอันดับแรกในการทําให้รู้สึกว่างานนั้ นมี

ความหมาย  มีคุณค่า  โดยการท่ีรู้สึกว่างานนั้นมีความหมาย  มีคุณค่าจะเป็นการเพิ่มความรู้สึกของ

การประสบความสาํเร็จและการทาํงานไดลุ้ล่วงสมบูรณ์  ซ่ึงทาํให้เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อ

ประสิทธิผลของงานและผลผลิตขององคก์ารได ้ การมีคุณค่า  มีความหมายของงานนั้นจะเป็นส่ิงท่ี

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีทา้ทายให้กบัพนักงานซ่ึงเป็นเง่ือนไขอีกอย่างหน่ึงท่ีจาํเป็นสาํหรับการเพิ ่ม

ประสิทธิผลชองงานตามหลกัวิทยาศาสตร์88 

 

 

 

 

 
 

 

 
 88M. Sashkin, A Manager’s guide to participative management (New York : 

AMA. Membership Publications Division, 1982), 110-113. 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วม   ผลกระทบโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงผลจากการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ท่ีมา : M. Sashkin, A Manager’s guide to participative management (New York : AMA. 

Membership Publications Division, 1982), 110-113. 

 

 

 จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการ

ดงักล่าวจะเห็นว่าทุกคนใหค้วามสาํคญักบัการใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ  พฤติกรรมภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารและการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในทุกกระบวนการ  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความ

ไวว้างใจกนัความผกูพนัต่อองคก์รและความรู้สึกเป็นเจา้ของอยา่งแทจ้ริง 

หลกัการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไวด้งัน้ี 

 เรนซิส ไลเคอร์ท (Rensis  Likert) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

สรุปสาระสาํคญัไว ้8 ประการดงัน้ี 

 ประการท่ี 1  ผูบ้ังคบับัญชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคับบญัชา  

เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาถกเถียงปัญหาได ้   

 ประการท่ี  2  ผูบ้ังคับบัญชากระตุ้นจูงใจผูใ้ต้บังคับบัญชาให้เกิดกําลังใจในการ

ปฏิบติังาน  โดยใหผู้ร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารกิจการขององค์การ  

กระตุน้ใหเ้กิดทศันคติในการเก้ือกลูองคก์าร  นาํองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

การมีส่วนร่วมใน 

การตั้งเป้าหมาย การมี

ส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 

การมีส่วนร่วมใน 

การแกปั้ญหา การมี

ส่วนร่วมในการ

เปลี่ยนแปลง 

ควบคุม/ 

การมีอิสระ 

ในงาน 

การบรรลุถึง 

ความมี

ความหมายในงาน

การยอมรับและ

ความผูกพนั 

ความปลอดภยั 

ความทา้ทาย 

ความพึงพอใจ 

นวตักรรม 

ประสิทธิผล

ของงานและ

ผลผลิต 

ผลกระทบท่ีมากท่ีสุด 
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 ประการท่ี 3  ระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารมีความคล่องตวั  เป็นไปโดยอิสระทั้ ง

ในแนวดิ่งและแนวราบ  ข่าวสารภายในองคก์ารมีความถกูตอ้งเพียงพอ  เช่ือถือได ้

 ประการท่ี 4  ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีปฏิกิริยาโตต้อบกนัอยา่งเปิดเผย  และ

โดยกวา้งขวางเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์าร  การปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆภายในองคก์าร 

ประการท่ี 5  การตดัสินใจต่างๆกระทาํโดยกลุ่มในทุกระดบัขององคก์าร 

 ประการท่ี  6  เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายการ

ดาํเนินงานทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายมากข้ึน  และถกูตอ้งตามความประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง 

 ประการท่ี 7  การควบคุมงานมีลกัษณะกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานให้มีการควบคุม

กนัเอง  และเนน้ในเร่ืองการแกปั้ญหาเป็นหลกั  หลีกเล่ียงการควบคุมดว้ยวิธีตาํหนิหรือดุด่าว่ากล่าว 

 ประการท่ี 8  ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัของการพฒันาตนเองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

โดยการส่งเขา้อบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน89 

เฮาส์ (House) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูน้าํท่ีให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารไว้ว่า  เป็นพฤติกรรมการบริหารท่ีเน้นไปท่ีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ( sharing 

information)  การแบ่งปันอาํนาจ (sharing of power) และการแบ่งอิทธิพล (sharing of influence)

ภายใตอ้งค์การต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  พฤติกรรมผูน้าํในลกัษณะน้ีจะปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

ลกัษณะท่ีมีศกัด์ิศรีอยา่งเท่าเทียมกนั  และยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชอิ้ทธิพลต่อการกระทาํและ

การตัดสินใจของตน   นอกจากนั้ นยงัใช้วิธีการปรึกษาหารือกับผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเพ่ือใชใ้นการ

ตดัสินใจ  โดยมีความคิดเบ้ืองตน้ว่า  การเพิ่มความเพียรพยายามของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการเขา้ไป   

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมาย  การวางแผน  และการปฏิบติังานนั้น  หากเขาไดเ้รียนรู้

งานและบทบาทเพิ่มข้ึน  ก็จะทาํใหเ้กิดความชดัเจนต่อบทบาทและความพึงพอใจมากข้ึน90 

 ฮงัทิงตนัและเนลสนั (Hungtington & Nelson) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว ้3 ลกัษณะ 

 ลกัษณะท่ี 1 การมีส่วนร่วมโดยดูท่ีกิจกรรม เช่น การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 

 ลกัษณะท่ี 2 การมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากระดบัการบริหาร 3 ระดบัคือ ในระดับ

แนวราบซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมโดยไม่จริงจงั   การมีส่วนร่วมในแนวดิ่ง เป็นการมีส่วนร่วมกบัผูท่ี้มี

อาํนาจมากกว่าประโยชน์  และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 

 

 89Rensis  Likert, The Human Organization (New York : McGraw–Hill Book, Co, 

1961), 21. 
 90Robert J. House, Managerial Process and Organization Behavior ss(New York : 

Scott. Foresman and Company, 1976), 11. 
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 ลกัษณะท่ี 3 การมีส่วนร่วมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปมีอาํนาจและควบคุม91 

 แอนโทนี (Anthony) ได้ระบุถึงลกัษณะสําคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามี

องคป์ระกอบสาํคญั  3  ประการดงัน้ี 

 ประการท่ี 1 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (subordinate  involvement) 

โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเกิดความตระหนักถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ของตนและตดัสินใจอย่างมีความรับผิดชอบดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล และคาํนึงถึงประโยชน์

ขององคก์รเป็นหลกั 

 ประการท่ี 2 ส่ิงท่ีตดัสินใจตอ้งเป็นเร่ืองสาํคญั (involvement in important decisions or 

issues) การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเข้ามามีส่วน      
ในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ  โดยความสําคัญดังกล่าวเป็นความสําคัญของทั้ งองค์กรและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การท่ีผูบ้ริหารเลือกเฉพาะเร่ืองท่ีไม่สาํคญัหรือไม่เก่ียวขอ้งมาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

มีส่วนร่วมลกัษณะเช่นน้ี  ไม่ใช่ลกัษณะท่ีถกูตอ้งของการบริหารแบบมีส่วนร่วมลดลง แต่การแบ่ง

อาํนาจการตดัสินใจไปใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา กลบัทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มา 

 ประการท่ี 3 มีการแบ่งอาํนาจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (shared authority) ตามหลกัการ  

แลว้การแบ่งอาํนาจการตดัสินใจของผูบ้ริหารใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ไดท้าํใหอ้าํนาจของผูบ้ริหาร92  

 สมยศ  นาวีการ  ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้       

4  ประการดงัน้ี 

 ประการท่ี 1  การไวเ้น้ือเช่ือใจกนั  ไดแ้ก่ การยอมรับ  ไวว้างใจ  รับผิดชอบ  ยินดีท่ีจะ

ร่วมมือ  คบหาสมาคม  เปิดเผยขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานร่วมกัน มีส่วนร่วม

รับผดิชอบงานมากข้ึน  ถา้ผูบ้ริหารกลวัการเสียอาํนาจส่วนน้ีและไม่ยอมแบ่งอาํนาจการตดัสินใจไป

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้

 ประการท่ี 2  การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มลูทั้งแนวดิ่งและ แนวขนานเพ่ือจูงใจให้

เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน  ปรับปรุงงาน  และพฒันางานดา้นต่างๆ

เพ่ือผลสาํเร็จของงาน 

 
 

 91Hungtington, Sammual p. and Nelson, Joan, No easy choice: Political 

participation in developing contries (New York : Mc Grew – Hill, 1975), 12-15. 

 92Anthony, William, P, Participative Management (Massachusetts : Addison-

Wesley, 1978), 3-5. 
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 ประการท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกนั  โดยยึดเป้าหมายเป็นหลกัและมี

ความรับผดิชอบร่วมกนั  ในผลของการตดัสินใจนั้นๆ 

 ประการท่ี 4  การทาํงานเป็นทีม  หมายถึงการทาํงานโดยรวมเอาบุคคลหลายฝ่าย  

หลายหนา้ท่ี  ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจ  ทั้งการศึกษาวตัถุประสงค์และการเขา้ใจ

ปัญหา  การแกปั้ญหาความขดัแยง้ร่วมกนั  การตดัสินใจและการติดต่อส่ือสารเพ่ือความมุ่งหมาย

ร่วมกนัขององคก์ร93 

 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ ได้สรุปหลกัการสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้   6  

ประการคือ การกระจายอาํนาจและการใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ (sharing authority and decision – 

making) ความไวว้างใจกัน (matual trust)  การร่วมกําหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายและร่วม

รับผิดชอบดาํเนินการ (sharing  goal and responsibilities)  มีความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบและ

สามารถดูแลตนเองได ้(self – dependence and responsibility)  ความผกูพนัต่อกนัและรู้สึกเป็น

เจา้ของหน่วยงานร่วมกนั (sharing partnerships)  และการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและทนัสมยั

ต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (providing accurate and  update information for those 

involved in decision – making)94 

ประโยชน์ของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานขององค์การ ซ่ึง 

จนัทรานี  สงวนนาม  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี  

1. ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร 

2.  ลดความขดัแยง้ในการทาํงาน เพิ่มความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  

 3.  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน  

 4.  ช่วยใหผู้ร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทาํ  

5.  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร  

6.  ลดค่าใชจ่้ายและใชท้รัพยากรอยา่งทะนุถนอม 

7.  ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

 
 93สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมส่ีวนร่วม (กรุงเทพ ฯ : บรรณกิจ, 2545), 27. 

 94ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 211. 
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8.  ช่วยใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร95 

สมัฤทธ์ิ กางเพง็  กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไวด้งัน้ี  

 1.  การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทาํใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ทาํใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกว่าการคิดคนเดียว  

2.  การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือทาํให้เกิดการต่อตา้นน้อยลง   

ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน  

3.  เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารท่ีดีกว่า สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์     

ในการทาํงานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั  

 4.  เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและทกัษะ ใน

การทาํงานร่วมกนัเกิดความมีนํ้ าใจและความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากข้ึน  

 5.  การมีส่วนร่วมจะทาํใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึน การตดัสินใจมีคุณภาพมากข้ึนและ

ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงงาน ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึน96 

 จากแนวคิดท่ีกล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้

ดงัน้ี  

 1.  ประโยชน์ต่อองค์การ ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศ และการ

ส่ือสารในองคก์ารดีข้ึน ลดความขดัแยง้ ลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต  

 2.  ประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนักงานไดง่้ายข้ึน  การ

ตดัสินใจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เน่ืองจากไดรั้บขอ้มลูและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
   3.  ประโยชน์ต่อพนักงาน โดยความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกบัฝ่ายบริหาร และ

ระหว่างพนกังานดว้ยกนัดีข้ึน มีความไวว้างใจกนัสูง มีความรับผดิชอบและผกูพนักบัองค์การมาก

ข้ึน รวมทั้งมีความเขา้ใจกฎระเบียบและขอ้จาํกดัขององคก์าร 

ความสําคญัของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาในปัจจุบนัน้ี  

ปรากฏเป็นแนวทางเพ่ือการปฏิบติัในนโยบายหลกัของประเทศ  ดงัน้ี 

1. รัฐธรรมนูญแหแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  เป็นแนวทางในการ       

. 

95จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :

บุ๊คพอยท,์ 2545), 71. 

 96สมัฤทธ์ิ กางเพง็, “รูปแบบการมส่ีวนร่วมในสถานศึกษา” (วารสารวิชาการ, 2545), 9-11. 



63 

 

ปฏิบติัเพ่ือพฒันาประเทศ  เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนทั้งประเทศ ในส่วน

ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธ์ิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ

จะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

 ผูย้ากไรผูพิ้การหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบาก ต�องได�รับสิทธิ

ตามวรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรัฐเพ่ือใหไ้ด�้รับการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน 

 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนรู้�ดว้ยตนเอง และการเรียนรู�ตลอดชีวิต ย�อมได�รับความคุ�้มครอง

และส่�งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา 50 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในทางวิชาการ 

 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัยและการเผยแพร�งานวิจัยตามหลัก

วิชาการ  ย�อมได�รับความคุม้ครอง ทั้งน้ีเท่าท่ีไม่�ขดัต่อหนา้ท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 

 มาตรา 66  บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิ่น หรือชุมชนทอ้งถิ่นดั้ งเดิม ย�

อมมี 

สิทธิอนุรักษ์�หรือฟ้ื��นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น

และของชาติและมีส่วนร่�วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน�จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ     ส่ิงแวดล�้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

 มาตรา 80  รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายด�้านสงัคม การสาธารณสุข การศึกษา 

และวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 1.  คุ ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้�

การศึกษาปฐมวยั  ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้�างและพฒันาความเป็น

ปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต�้องสงเคราะห์�และจดัสวสัดิการให้�แก่�

ผู�้สูงอายุ  ผู�้ยากไร้ �        ผู�้พิการหรือทุพพลภาพและผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ให้�มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได�้ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอัน

นาํไปสู่�สุขภาวะท่ีย ัง่ยืนของประชาชน รวมทั้ งจดัและส่งเสริมให�ประชาชนได�รับบริการ

สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย่างทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้�เอกชนและชุมชนมี

ส่วนร่�วมในการพฒันาสุขภาพและการจดับริการสาธารณสุข โดยผูมี้หนา้ท่ีให�้บริการดงักล่าว
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ซ่ึงได้�ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย�อมได�รับความคุ้มครองตาม

กฎหมาย 

 3. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้�

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม จดัให�้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมาย

เพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�้ก�้าวห

นา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก รวมทั้ งปลูกฝั�งให้�ผู�้เรียนมีจิตสาํนึกของความเป็�

นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์�ส่�วนรวมและยึดมั ่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพื่อให้�องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ชุมชน องคก์ารทางศาสนาและเอกชน จดัและมีส่วนร่�วมในการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาให�้เท่าเทียมและสอดคล�องกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยัในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่

ขอ้มลู  ผลการศึกษาวิจยัท่ีได�รับทุนสนบัสนุนการศึกษาวิจยัจากรัฐ 

 6. ส่�งเสริมและสนบัสนุนความรู�รักสามคัคีและการเรียนรู�ปลกูจิตสาํนึก และ

เผยแพร� 

ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปั�ญญา

ทอ้งถิ่น 

 มาตรา 289  องค�์กรปกครองส่วนท�้องถิ่นย�อมมีอาํนาจหนา้ท่ีบาํรุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวฒันธรรมอนัดีของท�้องถิ่น 

 องคก์รปกครองส่วนท�้องถิ่นยอ่มมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรม และการฝึ�กอาชีพ

ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท�้องถิ่นนั้ น และเข�าไปมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคาํนึงถึงความสอดคล�องกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

 การจดัการศึกษาอบรมภายในท�้องถิ่นตามวรรคสอง องค�์กรปกครองส่วนท�้อง

ถิ่นตอ้งคาํนึงถึงการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท�้องถิ่นและวฒันธรรมอนัดีของท้

�องถิ่นด�้วย 

 จากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ในเร่ืองเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาไดใ้ห้ความสาํคญักบัชุมชนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เอกชน  

ประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพทาง

การศึกษาและจดัการศึกษาไดต้รงกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถิ่น  กรรมการสถานศึกษาของ

โรงเรียนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 
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1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 9  พ.ศ.2545-2549 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  กล่าวถึงแนวทางในการ

พฒันาประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 9  ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึน

ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคทุกส่วนของประเทศท่ีไดร้วมพลงักนัระดม

ความคิด  กาํหนดวิสยัทศัน์ของสงัคมไทยและร่วมจดัทาํรายละเอียดของแผน  โดยทุกฝ่ายเห็นพอ้ง

ร่วมกนัใหอ้ญัเชิญ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั  มาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ  ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้

กาํหนดไวใ้นบทท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคม  ขอ้ 3.1  การ

พฒันาคนใหมี้คุณภาพและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง (2) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  ขอ้ 2.5  สนับสนุนให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  เอกชนและสถาบนัทางศาสนา  มี

บทบาทในการจดัการศึกษามากข้ึน  เพ่ือสร้างทางเลือกให้มีความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความ

พร้อมของผูเ้รียนในแต่ละพ้ืนท่ีและกลุ่ม  เป้าหมายไดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม 

 นโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 9  ไดใ้หค้วามสาํคญั

ในการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  เอกชนและสถาบนัทางศาสนาท่ีอยู่ใน

ทอ้งถิ่นในการจัดการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความพร้อมของผูเ้รียน  ดงันั้ น

คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาในฐานะตวัแทนของประชาชนในการเขา้ร่วมบริหาร

และจดัการศึกษาของสถานศึกษา  จึงตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายและกาํกบั

ดูแลใหมี้การพฒันานกัเรียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ  สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาทั้งในโรงเรียนและใน

ชุมชน97 

2. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

 พนม พงษ์ไพบูลยแ์ละคณะ ให้ความเห็นว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็น

กฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2540 เป็นแนวทางในการดาํเนินการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในการ

จดัการศึกษา  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ล่าวไวใ้นหมวดท่ี 1 บททัว่ไป  ความมุ่งหมายและหลกัการ  

มาตรา 8 (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและในมาตราท่ี 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล  

ครอบครัว ชุมชน องคก์ร ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ  

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน จะเห็นว่าความมุ่งหมายและหลกัการในการจดั

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ีได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายในสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนในการจัด

การศึกษา  ดงันั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงตอ้งดาํเนินการใหมี้การสนบัสนุนจากสงัคมเพ่ือให ้
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การบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามความเปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั98 

 

 

 
97สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ ฉบับท่ี 9  พ.ศ.2545-2549 (กรุงเทพฯ : ยไูนเต็ดโปรดกัชัน่, 2544), 1-117. 

 98พนม  พงษ์ไพบูลย์และคณะ ,  รวมกฎหมายการศึกษา เข้ าสู่ โครงสร้างใหม่ 

กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ:วฒันาพานิช, 2546), 105-162. 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 

 พนม พงษ์ไพบูลยแ์ละคณะ  ได้กล่าวถึง  แผนการจดัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-

2559 ว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบติั  เป็นกรอบแนวทางในการ

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาในระดบัต่าง ๆ  ซ่ึงไดน้าํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการ

กาํหนดแผน  โดยมีศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมและธรรมชาติ  บูรณาการเช่ือมโยงเป็นกระบวนการ

โดยรวมท่ี “คน”  เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้

กล่าวไวใ้นวตัถุประสงคข์องแผน  ในส่วนของการพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพ่ือเป็นฐานใน

การพฒันาคนและสร้างสังคม  คุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  เน้นการสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา  รวมทั้งการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาดว้ยการใหทุ้กส่วน 

ของสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือใหก้ารศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ย่างหลากหลายอย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิตจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ต่อไป99 

 จะเห็นไดว้่าวตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนระยะยาวถึง 15 ปี  คือ  

เร่ิมใชต้ั้งแต่ พ.ศ.2545  จนถึง พ.ศ.2559  ดงันั้นการจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบติัโดยผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษาต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบาย  เพ่ือดาํเนินการในการบริหารและจัด

การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือผลในการพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมท่ีมีความเขม้แข็ง 

แนวความคดิการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  ไดก้ล่าวว่าแนวความคิดของการมีส่วนร่วมข้ึนอยู่กบัระดบัความ

สมคัรใจแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
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 ระดบัท่ี 1 การมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนจากการริเร่ิมของ

ประชาชนเอง 

 ระดับท่ี 2 การมีส่วนร่วมโดยการชกันํา เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากการชักนาํจาก

ภายนอกหรือจากชนชั้นนาํ โดยอาศยัความแกรงใจท่ีประชาชนอาจจะมีผลต่อบุคคลท่ีนับถือ หรือ

จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรืออาจจะใช้ส่ิงล่อใจท่ีเป็นผลตอบแทนทางวตัถุ หรือจิตใจกระตุ้นให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

 

 99เร่ืองเดียวกนั, 271-371. 

 ระดับท่ี 3 การมีส่วนร่วมโดยการบังคับ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดการใช้อาํนาจท่ี

เหนือกว่าไปใชบ้งัคบัหรือระดมประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา100 

 การดาํเนินการใหมี้ส่วนร่วมของประชาชนนั้น  ข้ึนอยูก่บัการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เขา้มามีส่วนในกิจกรรม  โดยตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการมีส่วนร่วม  เพราะปัจจยัต่าง ๆ จะ

ส่งผลโดยตรงต่อบทบาทในการมีส่วนร่วม  ปัจจยัการมีส่วนร่วมแบ่งได ้ 2  ประการ  ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  ไดท้าํการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค์ต่อการ

มีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล  กรุงเทพมหานคร เห็นว่าปัจจยัท่ี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสรุปไดด้งัน้ี 

1.1 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

1.1.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะช่วยให้ชุมชนมีความ

พร้อมในการสนับสนุนโรงเรียนด้านการเงินเพราะเป็นย่านอุตสาหกรรมย่อมทาํให้เกิดภาวะ

เศรษฐกิจดี   

1.1.2 ลักษณะนิสัยของคนไทยช่วยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมกับ

โรงเรียน  กล่าวคือโดยทัว่ไปคนไทยมีนิสยัชอบทาํบุญสุนทาน  ไม่ค่อยจะปฏิเสธคาํขอร้องของผูอ่ื้น

โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเป็นสถาบนัสอนบุตรหลานใหเ้ป็นคนดี  มีความรู้ 

1.1.3 ระบบการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถิ่น  กระตุน้ใหน้กัการเมืองเขา้

มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน  ซ่ึงในช่วงท่ีการเลือกตั้งผูส้มคัรมกัจะตอ้งเขา้ไปพบปะประชาชนและ

ช่วยเหลือกิจกรรมของสงัคมโดยเฉพาะวดักบัโรงเรียนท่ีเป็นสถาบนัหลกัของชุมชน 

1.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัชุมชน 

1.2.1 ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียน  หากโรงเรียนสร้างความ

ศรัทธาให้กบัชุมชนได ้ เช่น  ผลการเรียนดี  นักเรียนสามารถสอบชิงทุนหรือสอบเขา้สถาบนัท่ีมี
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ช่ือเสียงได้  โรงเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศ  โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ  ครู

อาจารยเ์อาใจใส่นกัเรียน ฯลฯ  ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหชุ้มชนเกิดความศรัทธาต่อโรงเรียน 

 

 

  100ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2540), 20. 

1.2.2 ชุมชนมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของโรงเรียนและต้องมีหน้าท่ีต่อ

โรงเรียน  ความรู้สึกดงักล่าวมกัจะอยูใ่นรูปของโรงเรียนของเรา  การเป็นศิษยเ์ก่า  การเป็นบุคคลท่ี

มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและทาํนุบาํรุงโรงเรียน  การเป็นผูป้กครองนกัเรียน ฯลฯ 

1.2.3 ความคาดหวังของชุมชนต่อโรงเรียน  ได้แก่   ความคาดหวังว่า

โรงเรียนจะสัง่สอนบุตรหลานของเขาใหเ้ป็นคนเก่ง  คนดีและคาดหวงัใหโ้รงเรียนมีคุณภาพไม่เป็น

รองโรงเรียนอ่ืน 

1.2.4 ชุมชนมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัโรงเรียน  หากผูบ้ริหารและครูเขา้ร่วม

กิจกรรมกบัชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ  โรงเรียนให้การตอบรับชุมชนอย่างดี  โรงเรียนเอาใจใส่บุตร

หลานของประชาชนชุมชนก็จะใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนดว้ยดี 

1.3 ปัจจยัเก่ียวกบัสถานศึกษา 
1.3.1 ปัจจัยเ ก่ี ยวกับผู ้บริหารและครู   ซ่ึงได้แก่   ผู้บริหารและครู มี

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัชุมชน  ใหเ้กียรติและใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน  โรงเรียนมี

ครูเก่าหรือศิษยเ์ก่าปฏิบติัหนา้ท่ี 

1.3.2 เป็นครูอยูใ่นโรงเรียน  ครูสนใจและเอาใจใส่การเรียนการสอน ฯลฯ 

1.3.3 ปัจจยัเก่ียวกับผลงานและวิธีปฏิบติัของโรงเรียน  เช่น  โรงเรียนมี

ช่ือเสียงดา้นวิชาการ  มีความน่าเช่ือถือในเร่ืองการเงิน  โรงเรียนมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ  ฯลฯ 

  จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ในสถานศึกษา

ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการดว้ยกัน  ท่ีสาํคญัคือผูบ้ริหารและกรรมการสถานศึกษาจะตอ้งให้

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  

นอกจากน้ีจะตอ้งสร้างช่ือเสียงใหเ้กิดข้ึนกบัสถานศึกษาเพ่ือสร้างความศรัทธาใหชุ้มชน  ประชาชน

จะไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ 

2. ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วม 
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 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  ไดศึ้กษาและเสนอปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุนกบัสถานศึกษาไว ้ 3  ปัจจยั  คือ 

2.1 ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย 

2.1.1 ปัจจยัเก่ียวกบัเวลาว่างในการจะเขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษา  ภาวะ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  เช่น  เศรษฐกิจตกตํ่า  การตกงาน  เป็นตน้  ทาํใหชุ้มชนสนบัสนุนสถานศึกษา

ไดน้อ้ยและขอความร่วมมือไดย้ากข้ึน 

2.1.2 ปัญหาความแตกแยกในชุมชนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองในทอ้งถิ่น  ทาํใหส้ถานศึกษาตอ้งเลือกรับการสนบัสนุนและระบบการบนัจุแต่งตั้งโยกยา้ย

ของขา้ราชการไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.2 ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชน  ประกอบดว้ย 

2.2.1 ความศรัทธาในสถานศึกษานอ้ยลง  ขาดความผกูพนักบัชุมชน 

2.2.2 คนในชุมชนมีภาระมากข้ึน  ไม่มีเวลาว่างและความขดัสนของคนใน

ชุมชน 

2.3 ปัจจยัเก่ียวกบัสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 

2.3.1 ปัจจยัเก่ียวกบับุคลากรในสถานศึกษา  ไดแ้ก่  การขาดความสมัพนัธก์บั

ชุมชน  ไม่ให้ความสาํคัญกับผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม  ทาํงานโดยไม่ปรึกษาหารือ  จาํบุคคลท่ีให้การ

ช่วยเหลือไม่ได ้ ไม่เร่งแกปั้ญหา  ประพฤติตนไม่เหมาะสมและกีดกนัการเขา้มามีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน 

2.3.2 การปฏิบติังานและผลงานของสถานศึกษา  ไดแ้ก่  การแต่งตั้ งผูท้าํงาน

ร่วมกับชุมชนไม่เหมาะสม  ไม่ตอบแทนชุมชน  ไม่กาํหนดบทบาทท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้ขา้มาร่วม  

สถานศึกษาทาํให้ประชาชนเดือดร้อน  ความเอาใจใส่นักเรียนน้อยลง  ไม่มีผลงานท่ีประสบ

ความสาํเร็จและข่าวในทางลบของสถานศึกษา101 

 จากปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมาแลว้  จะเห็นไดว้่า  สภาพท่ีเป็น

ปัญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาเน่ืองมาจากปัญหาส่วนตวัของกรรมการเอง  

เช่น  ปัญหาทางเศรษฐกิจ   การปฏิบัติตามวัฒนธรรม   ระบบบางประการของสังคมไทย  

นอกจากนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา  บุคลากรในสถานศึกษาไม่เห็นความสาํคญัของกรรมการ  รวมทั้ ง

การไม่เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของทั้งฝ่ายบริหารและกรรมการ  ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ  สามารถแกไ้ขได้

ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  จึงควรนาํปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคมาแกไ้ขเพ่ือดาํเนินงานใน

การมีส่วนร่วมในการบริหารซ่ึงจะเป็นไปเพ่ือการพฒันาอยา่งแทจ้ริง       
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ลกัษณะและรูปแบบการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 จากแนวความคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกในองค์การ

ได้เข้ามาเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้วยความสมคัรใจ  ด้วยความเป็นมิตร  จนองค์กรบรรลุ             

. 

 
 

 101เร่ืองเดียวกนั, 268-273. 

ผลสาํเร็จตามเป้าหมายนั้น  ไดมี้นกัวิชาการกล่าวถึงลกัษณะและรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ไวด้งัน้ี 

 อลาสแต (Alastair)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการมีส่วนร่วม  ประกอบดว้ย 

  มิติท่ี 1  คือการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าอะไรควร 

  มิติท่ี 2  คือการมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันาการลงมือปฏิบัติการตามท่ีได้

ตดัสินใจ 

  มิติท่ี 3  คือการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 

  มิติท่ี 4  คือการมีส่วนร่วมในการประเมินผล102 

 โคเฮนและอพัฮอฟ (Cohen ; & Uphoff)  ไดแ้บ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น  4  

ชนิด 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making)  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน  

คือ  ริเร่ิมตดัสินใจ  ดาํเนินการตดัสินใจและตดัสินใจปฏิบติัการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ( Implementation)  ประกอบด้วยการ

สนบัสนุนดา้นทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ  

ผลประโยชน์ทางสงัคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)103 

 อนนัตชยั อุทยัพฒันาชีพ  ไดก้ล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นกระบวนการของการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการ

ตดัสินใจ 

2. เป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัของบุคคล 

3. ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาของการบริหาร 

4. การบริหารโดยการมีส่วนร่วมตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดของการแบ่ง

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 102Alastair T. White, Why Community Participation (United Nation : Children’s 

Fund, 1982), 18. 

 103Cohen, J.M., & Uphoff, N.T., Participation’s Place in Rural Development : 

Seeking Clarity Through Specificity (World Development, 1980), 213-218. 

5. ต้องการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการ

ตดัสินใจท่ีสาํคญัขององคก์าร  มิใช่เพียงแต่ห่วงใยหรือสมัผสัปัญหา104  

 สมยศ นาวีการ  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมว่ามี  4  แบบ คือ 

1. แบบกลุ่มงาน  ประกอบดว้ย  ผูบ้งัคบับญัชา  ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาและบุคคล

อ่ืนในองค์การท่ีเ ก่ียวข้อง   ทํางานร่วมกันและประสานงานกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมี

ประสิทธิภาพทาํใหเ้ป็นประชาธิปไตยเกิดข้ึนภายใตค้วามคิด “การเพิ่มงานและความรับผิดชอบ”  

คือ   ปัจจัยจูงใจ   อันได้แก่   ความรับผิดชอบ   ความสําเ ร็จ   การยกย่อง   งานท่ีน่าสนใจ  

ความกา้วหน้าและความเจริญเติบโตส่วนบุคคล  ผูใ้ตบ้งัคบับัญชาจะมีอาํนาจหน้าท่ี  ความเป็น

อิสระและการมีส่วนร่วมมากข้ึน 

2. แบบโครงการหรือเมทริกซ์ (Matrix or Project Management)  เป็นการจัด

โครงสร้างองค์การโดยรวมใหม่  มีผูอ้าํนวยการโครงการเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  

องคก์ารจะผลกัดนัการตดัสินใจลงสู่ขา้งล่าง  อาศยัพนักงานมีความชาํนาญเฉพาะดา้นสูงและจะมี

บทบาทในการตดัสินใจสูง 

3. การร่วมเจรจาต่อรอง  มีสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง  

ผูแ้ทนสหภาพเป็นตวัแทนในการตดัสินใจ 

4. ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy)  องค์การมีลกัษณะ

เป็นประชาธิปไตย  ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการตดัสินใจของพนักงาน  คนงานอาจไดรั้บเลือก

เป็นคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการวางแผนและนโยบายแต่งตั้ งโดยฝ่ายบริหาร  คนงานมี

บทบาทในการบริหารมาก ข้ึน   ฝ่ ายบริหารสามารถมอบหมายหน้า ท่ีให้คนงาน เป็น

คณะกรรมการนโยบายต่าง ๆ105 

 จนัทรานี สงวนนาม  ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ดงัน้ี 

1. ใชก้บักลุ่มงานเฉพาะกิจและในรูปแบบคณะกรรมการ 

2. ใชใ้นรูปแบบคณะกรรมการใหค้าํปรึกษา 

3. การนาํแนวความคิดของหมุดเช่ือมโยง (Linking Pin) มาใช ้
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4. ใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบเปิดประตู (Open Door) 

5. ใชก้ารระดมความคิด 
 

 

 104อนนัตชยั อุทยัพฒันาชีพ, การมส่ีวนร่วมของพนักงานกบัการเพิ่มประสิทธิผล, ข่าว

ศนูยก์ฎหมายธุรกิจ, 9 (92) : 36. 

 105สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมส่ีวนร่วม (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2545) 42. 

6. ใชก้ารฝึกอบรมแบบต่าง ๆ 

7. ใชก้ารบริหารโดยมีวตัถุประสงค์106 

 นํ้ าทิพย์ เสือสารัตน์  ได้สรุปทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ

การศึกษาทั้ง 4 ทฤษฎี 

1. การเกล้ียกล่อมเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีตรงกบัความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีเกิดความพึงพอใจของมนุษย ์

2. ขวญัดียอ่มนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองในการท่ีจะอุทิศผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือให้เกิด

ความพอใจในเกียรติและมีความผกูพนัต่อทอ้งถิ่นและชุมชนของตน 

4. ผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบติังานอย่างมี

ขวญั  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความรับผิดชอบ  รวมทั้ งการใชร้ะบบบริหารเพ่ือเป็นการให้

ปฏิบติัตามนโยบายใหบ้รรลุเป้าหมาย107 

 โดยสรุป  ลกัษณะและรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ี

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ส่วนร่วมในการปฏิบติั  ส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์และส่วนร่วมในการประเมินผล  โดยรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมควรเป็น

การมีส่วนร่วมแบบกลุ่มงานหรือในรูปคณะกรรมการ  เพ่ือให้การปฏิบติังาน  แผนงาน  โครงการ  

ไดรั้บการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบเหมาะสม  จนเป็นท่ียอมรับและเห็นชอบทุกฝ่าย 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะดังกล่าวขา้งตน้แลว้นั้ น  หากจะให้มีความ

สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพของงานยิง่ข้ึนควรจะตอ้งเพิ่มการทาํงานเป็นทีมเขา้มาอีกประการหน่ึง  

ดว้ยเป็นการบริหารท่ีเป็นแนวคิดพ้ืนฐานสาํคญัของความสาํเร็จในการบริหารจดัการองค์กรให้ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และเป็นรูปแบบการทาํงานท่ีไดรั้บการพฒันาส่งเสริมให้มี

ประสิทธิภาพท่ีดียิ ่งข้ึนเร่ือย  ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารตระหนักดีว่าความสาํเร็จในการทาํงานนั้ น

ไม่ไดเ้กิดจากสมาชิกคนใดคนหน่ึงในองคก์รตามลาํพงั แต่เกิดจากพลงัของการมีส่วนร่วมของทุก
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ฝ่าย โดยอาศยัความร่วมมือกันในดา้นทักษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลซ่ึงเป็น               

การทาํงานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการติดต่อส่ือสารปฏิสมัพนัธก์นั 

 106จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัตกิารบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท,์ 

2545) 72-73. 

 107นํ้ าทิพย ์เสือสารัตน์, การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาในโรงเรียน

อนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546) 27. 

โดยตรงและต่อเน่ืองในทุกขั้นตอน ทาํใหส้มาชิกทีมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสาํคญัต่อการ

ทาํงานของทีม สามารถเสริมสร้างการทาํงานให้มีระบบ สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

ก่อให้เกิดเป็นพลงัความสามคัคีในการทาํงานขององค์กร มีความพร้อมในการทาํงานและทาํงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะนาํไปสู่คุณภาพของการทาํงานได ้

 มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการทาํงานเป็นทีมไว ้ดงัน้ี 

 โกยอล (Goyal) ใหค้วามหมายของการทาํงานเป็นทีมว่า หมายถึง การประสานกนัโดย

การร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่มซ่ึงสมาชิกมีความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานให้

บรรลุผลสาํเร็จ108 

 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์และคนอ่ืน ๆ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การทาํงานเป็นทีม 

หมายถึง กลุ่มคนท่ีตอ้งมาทาํงานร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนั และเป็นการรวมตวัท่ีจะตอ้ง

อาศยัความเขา้ใจ ความผกูพนั และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือท่ีสมาชิกแต่

ละคนจะสามารถทาํงานร่วมกนั จนประสบความสาํเร็จและเป้าหมายสูงสุดของทีม109 

 ปราณี รามสูตร ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทาํงานเป็น

กลุ่มประเภทหน่ึงท่ีสมาชิกทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะคน ทุกบทบาทตอ้งประสานกนั 

และมีผลต่อกนัและกนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนัท่ีผลสาํเร็จของงานนั้น110 

 ทิศนา แขมมณี  กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลเขา้มาร่วมกนั

ปฏิบติังานอยา่งใด อยา่งหน่ึงเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ111 

 วรภา ชยัเลิศวณิชกุล ใหค้วามหมายของการทาํงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลท่ี

ทาํงานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั โดยสมาชิกตอ้งเสียสละความเป็นส่วนตวัเท่าท่ี

จาํเป็น เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว112 
 108Goyal, R.C., Handbook of Hospital Personnel Management (India :Prantice – 

Hall, 1993), 232. 
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 109ณัฏฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์และคนอ่ืน ๆ, การสร้างทีมงานท่ีมปีระสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ : 

เอก็ซเปอร์เน็ท, 2545), 10. 
110ปราณี รามสูตร, พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาคน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545), 170. 

 111ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพือ่การทํางานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน 

(กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2545), 10. 

 112วรภา ชยัเลิศวณิชกุล, การประชาสัมพนัธ์และการสร้างเครือข่าย (กรุงเทพฯ : 

สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน, 2545), 14. 

 เลก็ สมบติั  ใหค้วามหมายของการทาํงานเป็นทีม หมายถึง การรวมตวัของบุคคลตั้งแต่ 

2 คนข้ึนไป เขา้มาทาํงานเพื่อให้งานสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว  ้โดยร่วมคิด ร่วมตดัสินใจร่วม

ปฏิบติัและพ่ึงพาอาศยักนัและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั113 

 สุนทรี ดวงทิพย ์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คน

ข้ึนไปรวมกลุ่มกนัซ่ึงอาจเรียกว่า ทีม กลุ่ม หรือทีมงาน ประกอบดว้ยหัวหน้าทีมและทีม ทุกคนใน

ทีมจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั มีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด มีความสามคัคี มีเป้าหมายเดียวกนั       

มีความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนั หัวหน้าทีมจะตอ้งเป็นผูโ้น้มน้าวให้สมาชิกทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจ

ใหก้บัหน่วยงาน เพ่ือใหง้านต่างๆสาํเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ114 

 อมรทิพย ์ทิพยป์ระทุม ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง รูปแบบการ

รวมกลุ่มกนัทาํงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป การทาํงานเป็นทีมเป็นการร่วมมือในการปฏิบติังาน

ไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือทีมงานท่ีสร้างร่วมกนัโดยสมาชิกของทีมมีการ

ประสานสมัพนัธแ์ละสนบัสนุนช่วยเหลือกนัในการทาํงาน115 

 วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ ใหค้วามหมายของการทาํงานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคคลมา

รวมกลุ่มกนั เพ่ือร่วมมือกนัในการกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยมีการร่วมมือกนั

ประสานงานกนั มุ่งดึงศกัยภาพท่ีมีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดาํเนินกิจกรรม

ใหง้านบรรลุเป้าหมาย116 
 สมชาติ กิจยรรยงและจีรชา ใจเป่ียม กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงาน  
” 
 
 

 113เ ล็ก  สมบัติ , กลยุท ธ์ ก ารบ ริห ารง านสวัสดิ ก าร สังคม  (ก รุ ง เทพฯ  :  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545), 9. 
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 114สุนทรี ดวงทิพย,์ การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร (กําแพงเพชร : 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, 2548), บทคดัยอ่. 

 115อมรทิพย ์ทิพยป์ระทุม, ปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะทีมงานท่ีดีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสุรินทร์ (ปริญญา

นิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา, 2548), 45. 

 116วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ, การทํางานเป็นทีม เขา้ถึงเม่ือ 2 มิถุนายน 2556.เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.Kmutt.ac.th/Organization/ssc334/asset2.html.  

และบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ มีการประสานงานกนั ร่วมมือ สามคัคี มีเป้าหมาย

ร่วมกนั และเช่ือใจกนั117 

 สรุปไดว้่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึงการร่วมกนัทาํงานของสมาชิกตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

โดยท่ีสมาชิกทุกคนนั้นจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนัจะทาํอะไรแลว้ทุกคนตอ้งยอมรับร่วมกนั มีการ

วางแผนการทาํงานร่วมกนั การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัในทุกองค์กร การทาํงานเป็นทีมเป็น

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับการเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทาํงานเป็นทีมมี

บทบาทสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอยา่งดี 

 

ความสําคญัของการทํางานเป็นทีม 

 การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อการบริหารงานในองคก์รใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

มีนกัวิชาการไดใ้หแ้นวคิดและใหค้วามสาํคญัไว ้ดงัน้ี 

 วิลาพร มาพบสุข กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อบุคคลและองคก์ร ดงัน้ี 

 1. เกิดความสามคัคี และความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัระหว่างสมาชิกในทีมงานและช่วยเหลือ 

กนั ทาํงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในการทาํงานท่ีดีดว้ย 

 2. ทีมงานจะก่อกาํเนิดงานเลก็ ๆไปสู่งานใหญ่ และงานใหญ่จะประสบความสาํเร็จได ้

จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน 

 3. สมาชิกทุกคนมีโอกาสปรึกษาหารือกนัเพ่ือสร้างมาตรฐานของงาน ในขณะเดียวกนั 

สามารถพฒันาตนเองไปพร้อม ๆ กบัความสาํเร็จ และความเจริญกา้วหนา้ของทีม 

 4. มาตรฐานการทาํงานท่ีดีของทีมงานทีมหน่ึงในองค์กรจะมีผลดีต่อการกาํหนด

มาตรฐานงานแก่ทีมงานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ขององคก์รเดียวกนั ซ่ึงทาํให้มาตรฐานการทาํงานของ

ภาพรวมทั้งองคก์รดีไปดว้ย 

 5. ทาํใหอ้งคก์รมีการเจริญเติบโต มีมาตรฐานท่ีดี มีบรรยากาศในการทาํงานดี สมาชิก 



76 

 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รักใคร่ชอบพอกนั และไม่มีความขดัแยง้กนัในการทาํงานและรู้บทบาท 

หนา้ท่ีรับผดิชอบของตน ซ่ึงส่งผลท่ีดีต่อทั้งองคก์ร118 

 

 
117สมชาติ กิจยรรยงและจีรชา ใจเป่ียม, เกมกจิกรรมเพือ่การเสริมสร้างและพฒันา

ทีมงาน (กรุงเทพฯ : พาวเวอร์ฟลูไลฟ์, 2552), 56. 

 118วิลาพร มาพบสุข, มนุษยสัมพนัธ์กบัการทํางานเป็นทีม (กรุงเทพฯ : เอชเอน็กรุ๊ป, 

2543), 314. 

 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ไดใ้ห้ความสาํคญัเก่ียวกบัทีมงานไวว้่า แนวคิดเร่ืองทีมงานเป็น

แนวคิดท่ีสําคญัท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดังานใหม่ขององค์กร ในปัจจุบนับริษทัและองค์กร   

ต่างยอมรับว่า การทาํงานเป็นทีมเป็นวิธีท่ีเหมาะสม สามารถใชไ้ดดี้วิธีหน่ึง ท่ีจะช่วยสร้างคุณภาพ

ขององคก์รใหสู้งได้119 

 แมคเกรเกอร์ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 1. บรรยากาศการทาํงานของทีมไม่ตึงเครียด มีความสะดวกสบาย 

 2. สมาชิกมีความเขา้ใจและยอมรับภารกิจของทีม 

 3. สมาชิกแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบังาน และต่างก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

กนัและกนั 

 4. สมาชิกไดมี้โอกาสแสดงออกและใชค้วามคิดสร้างสรรค์ของตนเพ่ือมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของทีม 

 5. ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งเฉพาะเร่ืองงานไม่ไดเ้อาเร่ืองส่วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 6. ทีมงานมีความตระหนกัอยูเ่สมอเก่ียวกบัภารกิจของทีมงาน 

 7. การตดัสินใจของกลุ่มเป็นการตดัสินใจท่ีไดฉ้นัทานุมติัจากทุกฝ่ายไม่ไดต้ดัสินโดย

เสียงส่วนใหญ่ 

 8. เม่ือมีการมอบหมายงานใหส้มาชิก สมาชิกจะไดรั้บการช้ีแจงเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง 

ชดัเจนและยอมรับภารกิจเหล่านั้นดว้ยความเต็มใจ120 

  วิภาพร มาพบสุข  ใหค้วามสาํคญัของการทาํงานเป็นทีมว่า มีความสาํคญัต่อบุคคลและ

คนในองคก์รดงัต่อไปน้ี 

 1. เกิดความสามคัคีและความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัระหว่างสมาชิกในทีมงาน และช่วยเหลือ 

กนัทาํงานเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายเดียวกนัอีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในการทาํงานท่ีดีดว้ย 
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 2. ทีมจะเป็นผูก่้อกาํเนิดงานเลก็ ๆ ไปสู่งานใหญ่และงานใหญ่จะประสบความสาํเร็จ

ได ้จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน 

 3. สมาชิกทุกคนท่ีได้โอกาสปรึกษาหารือกันเพ่ือสร้างมาตรฐานของงานใน

ขณะเดียวกนัสามารถพฒันาตนเองไปพร้อม ๆ กบัความสาํเร็จและความเจริญกา้วหนา้ของทีมงาน 

 

 
 119สุเทพ พงศศ์รีวฒัน,์ เอกสารการสอนรายวชิาพฤตกิรรมองค์การ (เชียงราย : คณะครุ

ศาสตร์สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 2544), 405. 
 120สุนนัทา เลาหนนัท,์ การสร้างทีมงาน (กรุงเทพฯ : ดี. ดี. บุ๊คสโตร์, 2544), 39. 

 4. มาตรฐานการทาํงานท่ีดีของทีมงานทีมหน่ึงในองค์การจะมีผลดีต่อการกาํหนด

มาตรฐานงานแก่ทีมงานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ขององคก์ารเดียวกนั ซ่ึงทาํใหม้าตรฐานการทาํงานของ

ภาพรวมทั้งองคก์ารดีไปดว้ย  

 5. ทาํใหอ้งคก์ารมีการเจริญเติบโตมีมาตรฐานงานท่ีดี มีบรรยากาศในการทาํงานดี

สมาชิกมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สมาชิกรักใคร่ชอบพอกนัและไม่มีความขดัแยง้ในการทาํงาน

สมาชิกของทีมงานมกัจะเห็นดว้ยกบัผูบ้ริหารระดบัสูงมากกว่าคิดดว้ยผลประโยชน์เฉพาะตน และ 

สมาชิกทุกคนรู้บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อความสาํเร็จในประสิทธิภาพ121 

 พรชยั คาํรพ ให้ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีมว่า นอกจากการมีส่วนร่วมการ

บริหารงานในองค์กรให้ประสบผลสาํเร็จแลว้ยงัช่วยให้สมาชิกเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ  มีความ

จงรักภกัดีต่อทีมงาน และเกิดความรู้สึกเป็นหมู่คณะ อีกทั้ งยงัอาจเกิดความรู้สึกเป็นหมู่คณะอีกทั้ ง

ยงัอาจเกิดการสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ ๆ ข้ึนในการทาํงาน122 

 สรุปไดว้่า ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีมนั้น เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์อีกทั้ งยงัมี

บทบาทสาํคญัในการพฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบวฒันธรรมการทาํงานของการบริหารงานภายใน

องคก์รหรือหน่วยงานใหรุ้ดหนา้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้ งยงัสามารถ

ช่วยกนัทาํงานต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นใหส้าํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัน้ี

มีผูเ้ห็นประโยชน์และได้นาํความรู้เก่ียวกับการทาํงานเป็นทีมไปใช้ในการบริหารงานกนัอย่าง

แพร่หลาย กระแสของการทาํงานเป็นทีมจึงเป็นท่ียอมรับและนาํมาปรับใชใ้นองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาค 

ราชการและเอกชน 

รูปแบบการทํางานเป็นทีม  
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 ธร สุนทรายุทธ ไดใ้ห้ทศันะรูปแบบการทาํงานเป็นทีมไวว้่า ในการทาํงานเป็นทีม 

นอกจากมีการแบ่งงานและประสานงานเป็นทีมกนัแลว้ ยงัตอ้งมีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของสมาชิกในกลุ่มใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัความสบัสน เป้าหมายสาํคญัประการหน่ึงของทีมงาน คือ 

การพร้อมใจกนัคิดหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ขนาด

ของกลุ่มท่ีดีมกัจะมีสมาชิกตั้งแต่  3-10  คน ท่ีมีขนาดเลก็มกัมีความเหนียวแน่นมากกว่ากลุ่มท่ีมี 

   

121วิภาพร มาพบสุข, มนุษยสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2543), 314. 

 122พรชยั คาํรพ, “การศึกษาลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด” 

(วิทยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี, 2547), 

12. 

ขนาดใหญ่เพราะว่ากลุ่มขนาดใหญ่ติดต่อส่ือสารกนัไดล้าํบากและเกิดกลุ่มขนาดเลก็ซอ้นอยู่ภายใน 

ซ่ึงโดยธรรมชาติตอ้งแข่งขนักนั แยง่ผลประโยชน์กนั ทาํใหค้วามเหนียวแน่นในกลุ่มใหญ่ลดตํ่าลง

สมาชิกในทีมงานจะมีการติดต่อส่ือสารกนัแบบ 2 ทิศทาง มีการติดต่อประสานงานระหว่างหัวหน้า

และสมาชิกอยู่ตลอดเวลา ทีมจึงประกอบด้วยหัวหน้าทีม สมาชิก และเลขานุการแต่ละกลุ่มมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 1.  หวัหนา้ทีม คุณลกัษณะของหวัหนา้ทีมหรือผูน้าํทีม มีดงัน้ี 

  1.1  เป็นท่ียอมรับนบัถือของสมาชิกกลุ่มดว้ยความจริงใจ 

  1.2  เป็นคนเปิดเผย จริงใจ ซ่ือสตัย ์และเป็นกนัเอง 

  1.3  ไม่ใชอิ้ทธิพลครอบงาํกลุ่ม เป็นประชาธิปไตย ปราศจากเผด็จการทุกรูปแบบ 

  1.4  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานสูง 

  1.5  สามารถดาํเนินการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.6  ไม่ผกูขาดการเป็นผูน้าํกลุ่มตลอดเวลา 

  1.7  พร้อมใหค้วามช่วยเหลือกลุ่ม 

1.8  สามารถส่ือสารผลงานของทีมใหส้าธารณชนเขา้ใจได ้

  1.9  มีวฒิุภาวะทางสงัคม 

  1.10 มีแรงจูงใจและแรงขบัทางดา้นความสาํเร็จสูง 

 บทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัของหวัหนา้ทีม 

  1.1  รับนโยบายจากองคก์าร 

  1.2  กาํหนดเป้าหมาย แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบติั 
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  1.3  มอบหมายงานแก่สมาชิก 

  1.4  สร้างบรรยากาศดว้ยการจูงใจ เสริมแรง ใหก้าํลงัใจ 

  1.5  อาํนวยความสะดวก ใหค้วามช่วยเหลือและแกปั้ญหาต่าง ๆ 

  1.6  ประเมินผลงานและผูร่้วมงาน 

 2.  สมาชิกในทีมงาน คุณลกัษณะของสมาชิกของทีมงาน มีดงัน้ี 

  2.1  สามารถรับผดิชอบงานในหนา้ท่ีของตนและของกลุ่ม 

  2.2  เป็นผูรู้้จกัฟัง รู้จกัพดู และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 

  2.3  เป็นผูท่ี้ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 

  2.4  เคารพมติของกลุ่ม และป้องกนัมิใหม้ติของกลุ่มเบ่ียงเบนออกไปเขา้กบัความ 

คิดเห็นของตนเอง 

  2.5  เป็นผูเ้สียสละ อาสาช่วยทาํงานทุกดา้น 

  2.6  กลา้แสดงความคิดเห็น 

 บทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัของสมาชิก 

  1.1  รับผดิชอบงานจากหวัหนา้ทีม 

  1.2  ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบใหบ้รรลุเป้าหมายของทีมงาน 

  1.3  ใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

  1.4  เป็นผูต้ามท่ีดี 

 3.  เลขานุการ คุณลกัษณะของเลขานุการกลุ่ม มีดงัน้ี 

  3.1  มีความสามารถในการเขียนหนงัสือไดดี้ 

  3.2  สามารถจบัประเด็นการพดู การปรึกษาหารือของกลุ่มไดดี้ 

  3.3  สามารถสรุปผลการประชุมและทาํรายงานใหส้มาชิกไดท้ราบ 

  3.4  มีความรู้และประสบการณ์ในการเสนอรายงานอยา่งมีแบบแผน 

  3.5  สามารถเขียนแผนผงั กราฟ ชาร์ทได ้

 บทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัของเลขานุการ 

  1.1  รับคาํสัง่จากหวัหนา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

  1.2  ส่งข่าวสารท่ีรับมาไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.3  ประสานงานระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและถ่ายทอดส่ิงท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอ

ใหน้ายรับรู้ 

  1.4  มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีแบบสร้างสรรคแ์ก่ทุกคน123 
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 สรุปว่า รูปแบบการทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ยหวัหนา้ทีม สมาชิกทีม และเลขานุการ

ทีม โดยแต่ส่วนจะมีคุณลกัษณะ บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนเพ่ือป้องกนัความสบัสน 

ในการทาํงาน มีการติดต่อประสานงานกนัตลอดเวลา เพ่ือความพร้อมในการคิดหาวิธีการทาํงาน

การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

โครงสร้างของทีมงาน 

 ธร สุนทรายุทธ ให้ทศันะเก่ียวกบัโครงสร้างของทีมงานไวว้่า บุคคลท่ีมารวมตวักนั

เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เม่ือมีปฏิกิริยาสมัพนัธต่์อกนั ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะปรากฏข้ึน  ซ่ึง 

เป็นพ้ืนฐานก่อใหเ้กิดโครงสร้างของกลุ่ม ก่อใหเ้กิดแบบแผนของความสมัพนัธใ์นกลุ่มส่วนประกอบ 
 

 123ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎี วิจัยและปฏิบัติทางการ
ศึกษา (ม.ป.พ., 2551), 220. 

ท่ีสาํคญัของโครงสร้างกลุ่มไดแ้ก่ สถานภาพ บทบาท ปทสัถาน การส่ือสารระหว่างกลุ่ม และ

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของกลุ่ม 

 1.  สถานภาพ หมายถึง ตาํแหน่งทางสงัคม หรือตาํแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มคนท่ีจะมาอยู่

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยูแ่ลว้ แต่ละคนจะไดรั้บตาํแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม

หรือบางทีอาจได้ตาํแหน่งมาจากการใชอิ้ทธิพล เช่น ใช้อิทธิพลต่างๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงตาํแหน่ง

ผูจ้ดัการ หวัหนา้พรรค หรือผูอ้าํนวยการ เป็นตน้ 

 2.  บทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกให้เหมาะสมกับตาํแหน่งท่ี

ครอบครองอยู ่เช่น ผูมี้ตาํแหน่งเป็นประธานกลุ่มตอ้งแสดงพฤติกรรมของผูน้าํ ส่วนผูเ้ป็นสมาชิกก็ 

ตอ้งแสดงพฤติกรรมของผูต้าม เป็นตน้ 

 3.  ปทสัถาน หมายถึง กฎเกณฑ์ท่ีสมาชิกกลุ่มพึงปฏิบติัตาม เพ่ือทาํให้ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างสมาชิกเป็นไปโดยราบร่ืนและเสมอตน้เสมอปลาย รูปแบบของปทสัถาน เช่น ระเบียบ กฎ 
 

คาํสัง่ ขอ้ควรปฏิบติั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวทางปฏิบติัของสมาชิก ซ่ึงถา้ผูใ้ดละเมิดไม่ปฏิบติั

ตามจะไดรั้บการลงโทษจากกลุ่ม เช่น ไดรั้บการตาํหนิ การไม่คบดว้ย หรือการไล่ออกจากกลุ่ม ผูท่ี้

ปฏิบติัตามปทสัถานจะไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากกลุ่ม 

 4.  การส่ือสาร หมายถึง การแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคล การส่ือสารเป็น

เครือข่ายเช่ือมคนเขา้ดว้ยกนั ถา้ไม่มีการส่ือสารความเป็นกลุ่มจะเกิดข้ึนไม่ได้ หรือแมแ้ต่เม่ือเป็น

กลุ่มแลว้ความเป็นกลุ่มจะสลายไปในท่ีสุด เพราะสมาชิกจะไม่ทราบว่ากลุ่มมีเป้าหมายอะไรท่ี
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ตอ้งการทาํให้สาํเร็จ สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งปฏิบติัอย่างไรบา้งจึงจะทาํให้กลุ่มหรือองค์การบรรลุ

เป้าหมายเหล่านั้น 

 5.  ปัจจยัเสริมสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม หมายถึง ส่ิงต่าง  ๆท่ีอยู่รอบตวั ทาํหน้าท่ี

อาํนวยความสะดวกให้กลุ่มพฒันาข้ึนมาและดาํรงอยู่ได้ เช่น การมีความคิด เจตคติ ค่านิยมและ

ความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดบัเดียวกนั เป็นตน้ ย่อมทาํให้มีการ

ส่ือสารกนับ่อยและเป็นกลุ่มไดเ้ร็วข้ึน และทาํให้กลุ่มมีความเขม้แข็งผนึกพลงักนัเหนียวแน่นมาก

ยิง่ข้ึน124 

 สรุปว่า การท่ีบุคคลมารวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์หรือร่วมมือ

กนัทาํงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะปรากฏข้ึน จะก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่มหรือทีมงาน

ไดแ้ก่ ดา้นสถานภาพ บทบาท ปทสัถาน การส่ือสาร และปัจจยัท่ีเสริมความเขม้แข็งของทีมงาน 

 

 
 124เร่ืองเดียวกนั, 220. 

องค์ประกอบพืน้ฐานของทีมงาน 

 วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ กล่าวถึง องคป์ระกอบสาํคญัของทีมงาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.  การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของบุคคล หมายถึง การท่ีสมาชิกตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปมี

ความเก่ียวขอ้งกนัในกิจการของกลุ่ม / ทีม ตระหนักในความสาํคญัของกนัและกนั แสดงออก ซ่ึง

การยอมรับ การให้เกียรติกนั สาํหรับกลุ่มขนาดใหญ่มีปฏิสัมพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายมากกว่าการ

ติดต่อกนัตวัต่อตวั 

 2.  มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกนั หมายถึง การท่ีสมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุน้ให ้

เกิดกิจกรรมร่วมกนัของทีม/กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงคข์องสมาชิกกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ารมกั

นาํมาซ่ึงความสาํเร็จของการทาํงานไดง่้าย 

 3.  การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซ่ึงเป็นแบบแผนเฉพาะ

กลุ่มสมาชิกกลุ่มจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือมติของกลุ่ม ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal 

Group) หรือ กลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) ก็ได ้สมาชิกทุกคนของกลุ่มจะตอ้งยอมรับ 

และปฏิบติัตามเป็นอยา่งดี สมาชิกกลุ่มยอ่ยอาจจะมีกฎเกณฑแ์บบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนม 

กนัอยา่งใกลชิ้ดระหว่างสมาชิกดว้ยกนั 

 4.  สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกนั การรักษาบทบาทท่ีมัน่คงในแต่ละทีม / 

กลุ่ม จะมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยจะมี

การจดัแบ่งบทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ความรู้ ความสามารถและความถนดัของสมาชิก125 
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 แคทเซนบาส์คและสมิท  บ่งช้ีถึงคุณสมบติัพ้ืนฐานของทีมงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  มีขนาดจาํนวนสมาชิกไม่มาก (Small Member) มีผลงานวิจยัท่ีบ่งช้ีว่าขนาดใน

อุดมคติของทีมงานควรมีสมาชิก 7 คนหรืออยูร่ะหว่าง 5 – 12 คน ทั้งน้ีเพราะทีมขนาดดงักล่าวใหญ่

พอท่ีจะทาํให้เกิดความหลากหลายของทกัษะท่ีจาํเป็นและมีขนาดเล็กพอเหมาะท่ีสมาชิกจะสร้าง

ความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัไดง่้าย 

 2.  มีทกัษะท่ีเสริมต่อกนั (Complementally Skill) ทีมงานท่ีดีควรสร้างจากกลุ่มท่ีมา

จากกลุ่มคนท่ีมีทกัษะแตกต่างกนั โดยทกัษะดังกล่าวควรมีลกัษณะเสริมต่อกนัในการประกอบ

ภารกิจประดุจการแสดงของวงดนตรีดุริยางคข์นาดใหญ่ท่ีมีความไพเราะ เพราะมีการผสมผสานท่ีดี

ของเคร่ืองดนตรีแต่ละชิ้นท่ีมาร่วมเสริมการทาํงานกนั ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานทีมมี 3 กลุ่ม

ดว้ยกนั  
 

 
 125วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ, การทํางานเป็นทีม เขา้ถึงเม่ือ. 2 มิถุนายน 2556. : 

http://www.Kmutt.ac.th/Organization/ssc334/asset2.html. 

  2.1  ทกัษะท่ีเป็นความชาํนาญงานเทคนิคหรืองานแต่ละหน้าท่ี (Technical or 

Functional Expertise) เป็นทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงไดม้าจากการศึกษาเล่าเรียนหรือจาก

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานจนเกิดความชาํนาญ 

  2.2  ทกัษะท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาและการตัดสินใจ (Problem – Solving and 

Decision –Making Skills) ทีมงานท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถเผชิญต่อปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ 

สามารถวเิคราะห์ประเมินปัญหาไดแ้ม่นยาํ และเสนอแนวทางเลือกต่างๆ ไดเ้หมาะสม เพ่ือช่วยใน

การตดัสินใจในการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหที้มงาน 

  2.3  ทกัษะเก่ียวกบัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) การ

สร้างความเขา้ใจและการมีวตัถุประสงค์ร่วมกนัของทีมจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากสมาชิกขาดทกัษะใน

การติดต่อส่ือสารท่ีดีและขาดทักษะในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิผล 

ดงันั้นทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลจึงเป็นหวัใจของความสาํเร็จของทีมงานทกัษะต่าง ๆ

เช่น ทกัษะการฟังท่ีดี (Active Listening) การวิจารณ์เชิงช่วยเหลือ (Helping Criticism) การให้ความ

สนับสนุน (Support) การเอ้ือประโยชน์ต่อความสงสัย (Giving Benefit of The Doubt) ความ

สนับสนุนความถูกตอ้ง (Objectivity) การช่วยเหลือร่วมมือในความกลา้เส่ียง (Risk Taking) และ

การใหก้ารยอมรับในผลประโยชน์และความสาํเร็จของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

 3.  ผูกพันติดต่อกันด้วยวตัถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน  (Committed to a 

Common Purpose and Performance Goals) ในทีมงานท่ีประสบความสาํเร็จนั้ นจะต้องมีทั้ ง
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วตัถุประสงคข์องทีมกบัเป้าหมายของการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งไปดว้ยกนัเสมอ ซ่ึงช่วยให้สมาชิก

ของทีมงานผกูพนัต่อกนัทั้งน้ีเป็นเพราะ 

  3.1  วตัถุประสงค์ท่ีมีความหมายร่วมกนั จะช่วยกาํหนดแนวทางและแรงดลใจ

ให้แก่สมาชิกของทีม (A Common, Meaningful Purpose Sets The Tone and Aspiration) โดย

สมาชิกทีมจะนาํเอาวตัถุท่ีมีความหมายนั้น มาเป็นตัวกาํหนดทิศทางการรวมพลงัและผกูพนัให้

เกิดข้ึน 

  3.2 สามารถกําหนดเป้าหมายย่อยของการปฏิบัติงานให้เป็นส่วนหน่ึงของ

วตัถุประสงค์หลกัไดโ้ดยง่าย (Specific Performance Goals Are An Integral Part of The Purpose) 

การแยกกาํหนดเป้าหมายยอ่ยเฉพาะของงาน จะช่วยให้สมาชิกมองเห็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัไดช้ดัเจน

เป็นรูปธรรมง่ายข้ึนในแต่ละส่วนของงาน และเห็นผลรวมท่ีเกิดข้ึนของทีม (Team Work Product) 

ช่วยให้การติดต่อส่ือสารชัดเจนข้ึนและช่วยลดความขดัแยง้ในงานของทีม  ช่วยให้ทีมทาํงาน

สามารถมุ่งท่ีผลงาน (Getting Results) ไดต้ลอดเวลา และความสาํเร็จของงานตามเป้าหมายย่อยแม้

จะเป็นความสาํเร็จเลก็ๆ แต่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความผกูพนัของสมาชิกไดเ้ป็นอย่างดี (Small 

Wins Are Invaluable To Building Member’s Commitment) จึงเกิดกาํลงัใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรคต่อ

ความสาํเร็จในระยะยาวได ้

  3.3  ทาํให้เกิดการผนึกกาํลังช่วยกันทาํให้งานสําเร็จ  (The Combination is 

Essential to Performance) เพราะวตัถุประสงค์และการกาํหนดเป้าหมายย่อยของงานท่ีทีม

รับผดิชอบนั้นเป็นความสมัพนัธท่ี์ตอ้งพ่ึงพาอาศยัต่อกนั (Symbiotic Relationship) ของสมาชิก ทาํ

ให้ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันเพ่ือช่วยสร้างความประสานคลอ้งจองต่อกนัและกันและสร้างความมี

ชีวิตชีวาใหแ้ก่ทีม 

 4.  มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน (Committed to a Common Approach) ทีมงาน

จาํเป็นตอ้งพฒันาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซ่ึงไดแ้ก่วิธีการท่ีสมาชิกจะทาํงานร่วมกัน

อยา่งไร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ในการกาํหนดแนวทางการทาํงานของทีมนั้น ตอ้งคาํนึงทั้ งพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจและการบริหาร (Economic and Administrative Aspect) และพ้ืนฐานเชิงสงัคม (Social 

Aspect) ควบคู่กนั โดยในแง่พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการบริหาร ยึดหลกัการให้ทุกคนในทีมงาน

ตอ้งปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมหรือใกลเ้คียงกนั สมาชิกของทีมงานตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า ใครควร

ทาํงานอะไร จะกาํหนดตารางทาํงานเพื่อถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งไร ในการทาํงานมีทกัษะอะไรบา้งท่ี

จาํเป็นตอ้งพฒันาเพิ่มเติม เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะพฒันามาเป็นแนวทางการทาํงานร่วมกนั 

(Common Approach) ของทีมงานในท่ีสุด ส่วนในแง่พ้ืนฐานทางสังคม (Social Aspect of Work) 

สมาชิกส่วนใหญ่จะใชเ้วลานอกงานในการกระทาํกิจกรรมสําคัญทางสังคมร่วมเสริมทักษะทั้ ง
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บทบาทภาวะผูน้าํ เช่น การสร้างความทา้ทาย (Challenging) การตีความ (Interpreting) การให้ความ

ช่วยเหลือ (Supporting) การบูรณาการ (Integrating) การสรุปย่อต่างๆ (Summarizing) เป็นตน้ ซ่ึง

บทบาทเหล่าน้ีลว้นช่วยเสริมสร้างความไวว้างใจต่อกนั (Mutual Trust) และช่วยลดขอ้ขดัแยง้ท่ี

ขดัขวางความสาํเร็จของทีมงานลง 

 5.  มีความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบร่วมกนัได้ (Mutual Accountability) ไม่มี

กลุ่มงาน (Work Group) ใดสามารถเปล่ียนเป็นทีมงานได ้ถา้ไม่ยดึมัน่ในความรับผดิชอบท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดร่้วมกนัระหว่างสมาชิก ดงันั้นคุณสมบติัในเร่ืองความรับผดิชอบท่ีสามารถตรวจสอบ

ไดข้องทีม (Team Accountability) จึงเป็นแกนกลางอนัสาํคญัในสมาชิกร่วมกนัให้สัญญาอย่าง

จริงใจทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น คาํสัญญาดงักล่าวจะเสริมสร้างหลกัการสาํคญัของทีมงานข้ึน 2 

ประการ ประการแรก คือ ความผกูพนั (Commitment) และประการหลงั คือ ความไวว้างใจ (Trust) 

สรุปว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานของทีมงาน จะประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั คุณสมบติัพ้ืนฐานของ

ทีมงาน เช่น การมีสมาชิกทีมท่ีพอเหมาะ การมีทกัษะท่ีเสริมกนัของบุคคล เช่น ความชาํนาญการ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการทาํงาน มีปฏิสมัพนัธ ์หรือมีความผกูพนัเป็นเครือข่ายมากกว่าเป็น

ส่วนตวัโดยคาํนึงถึงความรับผชิอบในเป้าหมายหรือความสาํเร็จร่วมกนั 

ลกัษณะการทํางานเป็นทีมที่ดี 

 มีนกัวิชาการกล่าวถึง ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีดี ไวด้งัน้ี 

 วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ  กล่าวว่า ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีดีมีลกัษณะดงัน้ี 

 1. ควรกาํหนดขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ โดยการแบ่งงานกนัทาํตามความรู้

ความสามารถท่ีแต่ละบุคคลถนดั มีความเช่ียวชาญ ตามความพึงพอใจ ในการทาํงานเป็นกลุ่ม หรือ 

เป็นทีมน้ี จาํเป็นจะตอ้งกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มให้ชดัเจนเพ่ือป้องกัน

ความสับสน  และปัดความรับผิดชอบ  และเป็นท่ียอมรับกันในองค์กรว่าการทาํงานจะมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด หากสมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา 

และอุปสรรค ผลท่ีสุดคือการร่วมกนัตดัสินใจในงานของตน 

 2.  จาํนวนสมาชิกในทีมตอ้งมีจาํนวนพอเหมาะ ไม่ควรมีมากจนเกินไป เน่ืองจาก

ขนาดของกลุ่มท่ีใหญ่มากข้ึนเท่าใด ความผกูพนัภายในกลุ่มจะยิง่ลดนอ้ยลงมากเท่านั้น หรือ อาจทาํ

ให้เกิดกลุ่มวงใน ( Inter Group) โดยทัว่ไปทีมงานจะมีสมาชิกตั้ งแต่ 3-7 คน มีการแลกเปล่ียน

ความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ ซ่ึงกนัและกนัอยา่งทัว่ถึง 

 3.  มีการกาํหนดเวลา มีการศึกษาวิจยัจนไดข้อ้สรุปว่า พฤติกรรมในการทาํงานของ

บุคลากรจะขยนัขนัแข็ง ทาํงานอยา่งเต็มท่ีข้ึนอยู่กบัการกาํหนดระยะเวลาขีดเส้นตายให้งานสาํเร็จ
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ดงันั้นในการทาํงานร่วมกนั ควรมีการกาํหนดขอบเขต หรือระยะเวลาไวใ้ห้แน่ชดั เพ่ือเป็นกรอบ

หรือแนวทางในการทาํกิจกรรมอยา่งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 4. ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการเรียนรู้เป็นทีม

และผลงานของทีม (Team Performance) กล่าวคือ สามารถจดัการแกปั้ญหาในทีมไดดี้ การเรียนรู้

ในทีมและผลงานของทีมจะประสบผลสาํเร็จสูงเช่นเดียวกนั 

 5.  การเรียนรู้เป็นทีม จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน และ

ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะในการแกปั้ญหา ดว้ยเหตุน้ี สมาชิกภายในทีมจึงจาํเป็นตอ้งมีการเปิดใจ

เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจเพ่ือนในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีม โดยการสร้างความคุน้เคย 

ให้มีความใกลชิ้ด สนิทสนมต่อกนั เพ่ือจะไดเ้กิดความรัก ความผกูพนั มีความรู้สึกเขา้ใจเป็นนํ้ า

หน่ึงใจเดียวกนั อนัจะนาํไปสู่ความสมคัรสมาน สามคัคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทาํงานให้

บรรลุเป้าหมายของทีมงาน126 
 
 
 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้่า ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีดี ผูบ้ริหารหรือผูน้าํทีมควรให ้

ความสาํคญักบัการกาํหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความสามารถของบุคลากรแต่ละ

บุคคลข้ึนเป็นทีมใหช้ดัเจนเพ่ือป้องกนัความสบัสนและปัดความรับผดิชอบ จาํนวนสมาชิกในทีมมี

จาํนวนพอเหมาะกบังาน ไม่ควรมีมากจนเกินไป มีการกาํหนดระยะเวลาดาํเนินงานไวใ้ห้แน่ชดั

สมาชิกทีมไดมี้โอกาสร่วมมือกนัแกปั้ญหาการทาํงานกนัอย่างใกลชิ้ด เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั รู้สึก

เป็นส่วนหน่ึงของทีม ทาํใหเ้กิดความรักความผกูพนั มีความรู้สึกเขา้ใจเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั อนัจะ

นาํไปสู่ความสมคัรสมานสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ลกัษณะการทํางานเป็นทีมที่มปีระสิทธิภาพ 

 องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จในการทาํงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดนั้น ผูน้าํทีม สมาชิก

ทีม จาํเป็นตอ้งรับรู้และเขา้ใจลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกนัเป็นอย่างดี มี

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ไวด้งัน้ี 

 องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จในการทาํงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดนั้น ผูน้าํทีม สมาชิก

ทีม จาํเป็นตอ้งรับรู้และเขา้ใจลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกนัเป็นอย่างดี มี

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ไวด้งัน้ี 

 สุเมธ แสงน่ิมนวล กล่าวถึง ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพไวด้งัน้ี 

 1.  มีผูน้าํทีมท่ีดี 

 2.  มีการกาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน 

 126วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ, การทํางานเป็นทีม (กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวิชาการ, 2549), 

12-14. 
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 3.  มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

 4.  มีการช้ีแนะแนวทางปฏิบติั 

 5.  มีการส่ือสารแบบเปิด 

 6.  มีการเสียสละของสมาชิกในทีมงาน 

 7.  มีการใหผ้ลตอบแทนเป็นกลุ่ม 

 8.  สร้างค่านิยมใหท้าํงานร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจของกลุ่ม 

 9.  มีการประสานงานท่ีดี127 

 ทิศนา แขมมณี กล่าวถึง ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพไว ้ดงัน้ี 

 1. การมีเป้าหมายร่วมกัน  กล่าวคือ บุคคลท่ีจะมาร่วมกันทาํงานนั้ นจะต้องมี

วตัถุประสงคใ์นการมาร่วมกนัคือจะตอ้งมีการรับรู้และเขา้ใจเป้าหมายร่วมกนัว่าจะทาํอะไรให้เป็น

ผลสาํเร็จ 
  
 

 2.  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน กล่าวคือ บุคคลท่ีจะมาร่วมกนัทาํงานนั้นจะตอ้งมี 

บทบาทหนา้ท่ีในการดาํเนินงานของกลุ่มในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

 3.  การติดต่อส่ือสารกนัในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลท่ีมาร่วมกนัทาํงานนั้นจะตอ้งมีการ

ส่ือความหมายต่อกนัและกนัเพ่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงานร่วมกนั 

 4.  การร่วมมือประสานงานกนัในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลท่ีมาร่วมกนัทาํงานนั้นจะตอ้ง

มีการประสานงานกนัเพ่ือใหง้านของกลุ่มดาํเนินไปสู่ความสาํเร็จ 

 5.  การตดัสินใจร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลท่ีมาทาํงานร่วมกันนั้นจะตอ้งมีโอกาส

ร่วมกนัท่ีจะตอ้งตดัสินใจในงานท่ีทาํระดบัใดระดบัหน่ึง 

 6.  การมีผลประโยชน์ร่วมกนั กล่าวคือ บุคคลท่ีมาทาํงานร่วมกนันั้นจะตอ้งไดรั้บการ 

จดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากผลท่ีเกิดจากการทาํงานร่วมกนั128 

 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ และคนอ่ืน ๆ กล่าวถึง ทีมท่ีมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสาํเร็จ มีลกัษณะ ดงัน้ี 

 1.  เป้าหมาย เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีขาดไม่ไดใ้นทุกทีม เพราะการท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการ 

ตั้งเป้าหมายของทีมจะทาํใหเ้กิดพฒันาการของทีมงาน และมีการทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน 

เพ่ือใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ีทีมตอ้งการ 

 2.  การแสดงออก สมาชิกทุกคนในทีมงานมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นของคนได ้

 127สุเมธ แสงน่ิมนวล, ทําอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารช้ันยอด (กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 

2544), 73. 
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อยา่งเสรี แต่ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น ขณะเดียวกนัสมาชิกแต่ละคนในทีมต่างมีหนา้ท่ีท่ีจะรับฟังและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าการส่ือสารในทีมเกิดข้ึน

อยา่งสมบูรณ์ และเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงทาํให้ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการทาํงาน

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

 3.  ความเป็นผูน้าํ ถึงแมว้่าทีมงานบางทีมอาจจะมีหัวหน้าทีม (Team Leader) ท่ีเป็น

ทางการ แต่สมาชิกอาจสบัเปล่ียนตาํแหน่งและบทบาทระหว่างกนัไดต้ลอดเวลาข้ึนอยูก่บัความถนดั

ในงานนั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยใหที้มงานใชท้กัษะและความสามารถของสมาชิกทุกคนไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 4.  แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งและเป็นเอกฉันท์ โดยหัวหน้าทีมจะพยายามให้

สมาชิกทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นโตต้อบและลงมติร่วมกนั เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปท่ีดีท่ีสุดสาํหรับ

การแกปั้ญหาและการปฏิบติังาน โดยไม่สร้างความกดดนัหรือบงัคบัให้สมาชิกคนใดคนหน่ึงจาํใจ

ตอ้งยอมรับในเสียงส่วนใหญ่อยา่งไม่เต็มใจ เพ่ือใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมาย โดยสมาชิกทุกคนมี

ส่วนร่วมตลอดจนช่วยใหส้มาชิกมีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัและไม่มีอคติต่อกลุ่ม 

 5.  ความไวว้างใจ เป็นพ้ืนฐานสาํคญัของความรัก และความสามคัคีระหว่างสมาชิก

ในทีมเพ่ือจะไดทุ่้มเทใหก้บัการทาํงานอยา่งเต็มท่ี เพราะสมาชิกทุกคนต่างแน่ใจและมัน่ใจว่าเขาจะ

มีเพ่ือนร่วมทีมคอยใหก้ารสนบัสนุนในการตดัสินใจ และร่วมมือปฏิบติังานใหส้าํเร็จ 

 6.  ความคิดสร้างสรรค ์ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งดาํเนินงานอยา่งสร้างสรรค ์โดย 

อาศยัพลงัความคิดและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในการสร้างการเปล่ียนแปลง  และ

ความกา้วหนา้แก่ทีมงาน129 

 เนตร์พณัณา ยาวิราช กล่าวว่า ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือทีมท่ีสามารถทาํงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย มีการนาํความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงการทาํงาน มีลกัษณะ ดงัน้ี 

 1.  สมาชิกในทีมงานมีความพึงพอใจในงาน 

 2.  มีความเช่ือถือไวว้างใจกนัระหว่างสมาชิกและผูบ้ริหาร 

 3.  มีการส่ือสารท่ีดี 

 4.  มีความขดัแยง้กนันอ้ย 

 5.  มีการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6.  มีการเสริมสร้างการรับรู้ในการทาํงานร่วมกนัระหว่างสมาชิกในทีมงาน130 

 ลาร์สัน และลาฟาสโต (Lason and Lafasto) ไดใ้ห้ทศันะไวว้่า การทาํงานเป็นทีมท่ีมี

ความเป็นเลิศควรมีลกัษณะ 8 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  มีเป้าหมายและความชดัเจน 

 2.  มีโครงสร้างงานท่ีมุ่งผลชดัเจน 

 128ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพือ่การทํางานและการจดัการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ 

: นิชิแอดเวอร์ไทซิ่งกรุฟ, 2545), 10. 
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 3.  มีสมาชิกทีมงานท่ีมีความอิสระ 

 4.  มีความผกูพนัในงานอยา่งมีเอกภาพ 

 5.  มีบรรยากาศท่ีดีของการทาํงานทั้งวนั 

 6.  มีมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ 

 7.  มีการสนบัสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีมงาน 

 8.  มีผูน้าํท่ียดึหลกัการ131 
 

 128ณัฏฐพนัธ ์เขจรนนัท ์และคนอ่ืน ๆ, การสร้างทีมงานที่มปีระสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ : 

เอก็ซเปอร์เน็ท, 2545), 23-25. 
 129เนตร์พณัณา ยาวิราช, การจดัการสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็เพลส, 2546), 

215. 
  

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการทาํงานเป็นทีมท่ีดีว่าตอ้งมี

องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

 1.  ความไวเ้น้ือเช้ือใจกนัของสมาชิก 

 2.  ความเขา้ใจและเห็นใจกนัของสมาชิก 

 3.  สมาชิกมีความเห็นร่วมกนั 

 4.  สมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

 5.  สมาชิกมีความเต็มใจในการร่วมมือกนั 

 6.  ใหโ้อกาสกบัสมาชิกทุกคน 

 7.  สมาชิกมีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 8.  สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั130 

 สาํนกังานพฒันาการฝึกหดัครู ไดใ้หท้ศันะไวว้่า การทาํงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือ ร่วม

ใจกนัทาํงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดวา้อยา่งมีประสิทธิภาพดงันั้นจึงตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1.  มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและมีเป้าหมายร่วมกนั สอดคลอ้งกนั 

 2.  สมาชิกเปิดใจและร่วมมือกนัแกปั้ญหา 

 3.  มีการสนบัสนุนและมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

 4.  สมาชิกร่วมมือกนัและใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์

 5.  ใชก้ระบวนการทาํงานและการตดัสินใจท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

 6.  ใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม 

 7.  มีการทบทวนผลงานและวิธีการทาํงาน 

 130สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบชุดวชิาการ

พฒันาการบริหารสถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546). 
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 8.  มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 9.  สมาชิกมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัหน่วยงาน131  

 วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ กล่าวถึง ลกัษณะทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไวด้งัน้ี 

 1.  เป้าหมาย ทุกคนในทีมแต่ละคนจะตอ้งรู้ และเขา้ใจในเป้าหมายของทีมงาน 

รวมทั้งจะตอ้งทุ่มเทความพยายามเพ่ือใหบ้รรลุผลสาํเร็จ เป้าหมายนบัเป็นเร่ืองสาํคญัแมก้ระทัง่ 
 

  

130กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการเสริมสร้างความเขม้แข็งการดาํเนินงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาและการพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (กรุงเทพฯ : องคก์ารรับส่งสินคา้

และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 9. 
 131สาํนกังานพฒันาการฝึกหดัครู, เอกสารสาระการเรียนรูประกอบวชิาเทคนิคการ

บริหารและการวางแผน (ฉะเชิงเทรา : สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์, 2546), 161-162. 

สาํหรับคนท่ีทาํงานตามลาํพงัก็ตาม เม่ือทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยแลว้ เป้าหมายยิ ่งเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอนั

ขาดไม่ไดเ้ป้าหมายท่ีทุกคนมีส่วนร่วมนั้ นมกัทาํให้การพฒันาการข้ึนเป็นทีมงานท่ี มีนํ้ าหน่ึงใจ

เดียวกนั 

 2.  การแสดงออก สมาชิกในทีมงานแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะแสดงออกไดอ้ยา่งเสรี อีกทั้ง 

แต่ละคนยงัมีสิทธิท่ีไดรั้บฟัง และตอบสนองอย่างเขา้ใจกนั ทาํให้เกิดความมัน่ใจว่าทุกคนเขา้ใจ

เร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง จะทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จท่ีดี 

 3.  ความเป็นผูน้าํ ภาวะผูน้าํมีส่วนสาํคญัในการช่วยใหที้มงานประสบความสาํเร็จได ้

ผูน้าํท่ีดีจะเป็นศนูยร์วมความสนใจของสมาชิก กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในงานเป็นอยา่งดี 

อีกทั้งความรู้เร่ืองการบริหารงาน การจูงใจคน สามารถประสานความร่วมมือจากสมาชิกในทีม ทาํ

ใหทุ้กคนรักงาน สามคัคี ร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีมไดดี้ 

 4.  ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั ทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งสามารถหาแนวทางทาํให้

สมาชิกในทีมงาน มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นเอกฉนัท์ พยายามลงมติให้ไดข้อ้สรุปท่ีดีท่ีสุด

สาํหรับการปฏิบติังาน 

 5.  ความไวว้างใจ สมาชิกในทีมงานจะตอ้งมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั สามารถเล่า

เร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสบายใจ เพ่ือใหเ้พ่ือนร่วมทีมไดรั้บทราบถึงรายละเอียดท่ีไม่ควรเปิดเผย ให้คน

นอกทีมไดรั้บฟัง นอกจากน้ีแต่ละคนยงัมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงขา้มโดยไม่ตอ้ง

หวัน่กลวัว่าจะไดรั้บผลร้ายท่ีต่อเน่ืองมาภายหลงั 

 6.  ความยดืหยุ่น หรือการผ่อนปรน ทีมงานจะตอ้งดาํเนินการคิดวิธีปฏิบติังานแบบ

ใหม่ท่ีดีกว่าเดิมอยู่เสมอ สมาชิกแต่ละคนตระหนักดีว่า เวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ มีการ
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เปล่ียนแปลงไปตามเหตุและปัจจยั ดงันั้น ควรตอ้งมีการยดืหยุน่ และเปล่ียนแปลงไปทั้งในภาพรวม

ของทีมงานหรือในส่วนตนเป็นรายบุคคล132 

 สรุปว่า ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นลกัษณะท่ีสาํคญั ท่ีส่งผลให้

การทาํงานขององคก์รต่าง ๆ ประสบความสาํเร็จ โดยท่ีผูน้าํทีม สมาชิกทีม ตอ้งมีความเขา้ใจและมี

ความตระหนกัในการทาํงานร่วมกนั มีการปฏิบติัตนท่ีดีต่อกนัและกนั ปฏิบติัตนดีต่อการทาํงานต่อ

องคก์รดว้ยความจริงใจ โดยมุ่งให้การทาํงานประสบความสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตามวตัถุประสงค์

หรือเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 132วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ, การทํางานเป็นทีม (กรุงเทพฯ: ศนูยส่์งเสริมวิชาการ, 2549), 

31-32. 

จากลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีดีหรือทีมท่ีมีประสิทธิภาพหรือทีมท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวคิด

และทศันะของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นับว่ามีความหลากหลายและมีลกัษณะท่ี

แตกต่างกนับา้ง สอดคลอ้งกนับา้ง ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์และจาํแนกสภาพการทาํงานเป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสอดคลอ้งกนัตามแนวคิดของนักวิชาการขา้งตน้ ได ้6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความไวเ้น้ือ

เช่ือใจ 2) การส่ือสารแบบเปิด 3) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเป้าหมาย 4) การยอมรับนับถือ

ซ่ึงกนัและกนั 5) การมีมนุษยสมัพนัธ ์6) การมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 ประเทศไทยได้ร่วมกบัประเทศสมาชิกขององค์การ

ยเูนสโก  จาํนวน 155 ประเทศ ประกาศปฏิญญาว่าดว้ยการศึกษาเพ่ือปวงชน ณ โรงแรมโรเยลซิตี

จอมเทียน จงัหวดัชลบุรี  สาํหรับความเป็นมาของโครงการการศึกษาเพ่ือปวงชนน้ี สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ133  ไดก้ล่าวไวใ้นแผนปฏิบติัการหลกัการศึกษาพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน

ว่า  ความเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีก่อใหเ้กิดความจาํ เป็นในการยกระดบัและพฒันาความรู้พ้ืนฐานของประชากรของ

ประเทศใหสู้งข้ึน จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว ไดก่้อให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบั

การศึกษาพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน มีความมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน

ของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ ซ่ึงมี

เป้าหมายใน 6 มิติดงัน้ี 
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 1. การขยายการดูแลเด็กปฐมวยั และกิจกรรมเพื่อการพฒันาอ่ืน ๆ รวมถึงการให้

ความรู้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการ 

 2.  การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหท้ัว่ถึงภายในปี พ.ศ. 2543 

 3.  การปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยกาํหนดตามร้อยละของประชากรกลุ่ม

อายท่ีุสามารถสาํเร็จการศึกษาภาคบงัคบั หรือสูงกว่าระดบัท่ีกาํหนดไว ้

 4.  การลดอตัราการไม่รู้หนงัสือของผูใ้หญ่ใหไ้ดค้ร่ึงของอตัราในปี พ.ศ. 2533 ภายใน

ปี พ.ศ. 2543 โดยเน้นการเรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรี เพ่ือลดความแตกต่างของอตัราการไม่รู้

หนงัสือระหว่างชายและหญิง 

 

 
 

 133สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545.( กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี,  2545), 5-13. 

 5.  การขยายการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการฝึกอบรมทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรง

ชีพของเยาวชนและผูใ้หญ่ โดยสามารถวดัประสิทธิผลของโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในแง่ของการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การนาํ ส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นสุขภาพอนามยัการทาํงานและการ

เพิ่มความสามารถในการทาํงาน 

 6.  การเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะและค่านิยมท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล

และครอบครัว การใหค้วามรู้ดงักล่าวอาจจดัผา่นส่ือทุกประเภท และในรูปแบบหลากหลาย 

 หลงัจากการประกาศปฏิญญาโลก รัฐบาลไดม้อบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ จดัทาํ เคา้โครงและร่างนโยบายของการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน

พร้อมทั้ งจัดทาํ แผนปฏิบัติการหลกัการศึกษาเพ่ือปวงชน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบติั ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2537 รวมทั้ งให้กระทรวง ทบวง กรมท่ี

เก่ียวขอ้งนาํแผนปฏิบติัการหลกัฯไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบติัการเพ่ือสนองตอบต่อ

ปฏิญญาโลกว่าดว้ยการศึกษาเพ่ือปวงชน ประเทศไทยไดก้าํหนดเป้าหมายหลกัเก่ียวกบัการขยาย

โอกาสทางการศึกษา คือ การขยายบริการการศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพ่ือให้เด็กท่ีจะจบ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้รียนต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ครบถว้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมีแนว

ทางการดาํ เนินการดงัน้ี 

 1.  การขยายบริการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพ่ือให้เด็กท่ีจบ

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อย่างทัว่ถึง โดยมีอตัราการ

เรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 97 ในปี พ.ศ. 2544 
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 2.  จดัการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของทอ้งถิ่น ความแตกต่างของบุคคล และสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

 3.  ประชาสมัพนัธ ์และรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนเห็นความสาํคญัและเห็นประโยชน์

ของการเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 4.  ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา และการให้บริการสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ใหสู้งข้ึนและทดัเทียมกนั 

ความเป็นมาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 โครงการนําร่องขยายการศึกษาภาคบงัคบัจากการท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีจะขยาย

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้สูงข้ึนจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยเร่ิมเม่ือวนัท่ี 31 

มีนาคม 2530 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบให้กรมสามญัศึกษาดาํเนินโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตพ้ืนท่ีชนบทยากจน 38 จงัหวดัและเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 

2530 เห็นชอบในหลกัการการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

โดยวิธีการไม่บงัคบั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2531 ไดเ้ห็นชอบให้โครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ขยายขอบเขตจาก 38 จงัหวดั ออกไปให้ครอบคลุมโรงเรียนท่ี

อยูใ่นเขตทุรกนัดารดว้ยและเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2532 เห็นชอบให้ดาํเนินการตามสาระสาํคญั

ของรูปแบบ และวิธีการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อจากนั้นเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2532 เห็นชอบให้

กรมการศึกษานอกโรงเรียนดาํเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้นอกระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นผลทาํ ใหอ้ตัราการเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพิ่มข้ึนเป็นร้อย

ละ 50.89 แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัปัญหาความตอ้งการโดยเฉพาะตลาดแรงงานมีแนวโน้ม  ความ

ตอ้งการแรงงานพ้ืนฐานท่ีมีระดบัความรู้อยา่งตํ่าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดพิ้จารณาหายทุธศาสตร์ในการเร่งขยายโอกาสทางการศึกษา

ไปสู่ส่วนภูมิภาคอย่างทั ่วถึงและรวดเร็ว จึงได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ ดาํ เนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาภายใตโ้ครงการนาํร่องขยายการศึกษา

ภาคบงัคบั โดยเปิดทาํ การสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีความพร้อม

ดา้นอาคารสถานท่ี และมีบุคลากรผูส้อนเพียงพอ  จาํนวน 119 โรงเรียนทัว่ประเทศใน 73 จงัหวดั 

(ยกเวน้กรุงเทพฯ) ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2533  เป็นตน้มาซ่ึงการดาํเนินการ เพ่ือตอบสนองนโยบาย

เร่งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษาดงักล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2533 ท่ีเห็นชอบในหลกัการท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ คือ ใหข้ยายการศึกษาภาคบงัคบัต่ออีก 3 ปี 

โดยการประกาศในท้องท่ีท่ีมีความพร้อมเป็นปี ๆ ไป ทั้งน้ี โดยให้มีการแก้ไขแผนการศึกษา

แห่งชาติและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง  ในระยะท่ีดาํเนินการแกไ้ขแผนการศึกษาแห่งชาติและ
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พระราชบัญญัติ ท่ี เ ก่ี ยวข้องให้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและ

พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องให้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติดําเนินการ

โครงการนาํร่องโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยยงัไม่บงัคบัต่อไปอีก 3 ปี โดยไม่เก็บค่าเล่า

เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยให้

หน่วยงานดงักล่าว สามารถใชง้บประมาณท่ีไดรั้บตามปกติไดแ้ละอนุมติัให้ดาํเนินการต่อไปไดใ้น

พ้ืนท่ีเขตชนบท ซ่ึงการเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษามีอตัราค่อนขา้งตํ่าเน่ืองจากความยากจนของ

ผูป้กครองให้พิจารณาส่ิงจูงใจให้ผูป้กครองส่งผูอ้ยู่ในปกครองของตนเรียนต่อ ในรูปค่าชดเชย

ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

 นวลศรี  พรมจันทร์  กล่าวไวว้่า  เป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปว่า  ปัจจุบันสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้พฒันาเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้ งด้านวิชาการ  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แนวโน้มของสังคมกาํลงัพฒันาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม

และบริการมากข้ึน  ดงันั้ น  จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ ่งท่ีจะต้องพฒันาการศึกษาของปวงชนให้มี

ความรู้เพ่ือรับรองการพฒันาและการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เท่านั้น  ในขณะท่ีประทศเพ่ือนบา้นท่ีพฒันาเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมและก่ึงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประชาชนมีการศึกษาไม่น้อยกว่า  9  ปี  ดงันั้น

รัฐบาลจึงมีนโยบายในการขยายการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  โดยสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามยทุธศาสตร์การระดม

สรรพกาํลงั  เพ่ือความสําเร็จให้เด็กไทยได้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  

ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2533  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นความสาํเร็จในระดับหน่ึงในการให้

โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาสในชนบท  โดยมีนโยบายแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

 1. นโยบายการดาํเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในส่วนของสาํนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กาํหนดนโยบายดาํเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาไว้

ดงัน้ี 

  1.1 เร่งรัดขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นให้

กระจายไปสู่ประชาชนส่วนภูมิภาคอย่างทั ่วถึง  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ่มเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสใน

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทห่างไกล 

  1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนและผูป้กครองเห็นความสาํคญัและคุณค่า

ของการศึกษาต่อการพฒันาตนเอง  พฒันาอาชีพและพฒันาสงัคมส่วนรวม 

  1.3 เร่งรัดพฒันากระบวนการจดัการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอนและการ

นิเทศติดตามผลเพ่ือส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถและทกัษะ
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พ้ืนฐานโดยเนน้การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพใหส้ามารถพ่ึงตนเองไดต้ลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม

และตระหนกัในคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 2. หลกัการดาํเนินงาน 

  2.1 เป็นการจดัการศึกษาลกัษณะใหเ้ปล่า  ผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  ดาํเนินการ

โดยใชง้บประมาณจากรัฐบาล 

  2.2 จดัการศึกษาตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ 

  2.3 การจดัการเรียนการสอนเน้นทกัษะพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพและเม่ือ

นักเรียนจบแลว้สามารถเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพท่ีสามารถพ่ึงตนเองได ้ ตลอดจนใช้

แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

 

 

  2.4 ดาํเนินการในโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมและมีความพร้อมตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด134 

 สนิท  ซ่ือสัตย์  กล่าวไว้ว่า  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงเปิดทาํการสอนถึง

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนต่อในระดบัสูงข้ึนเพราะว่าวุฒิ

ภาวะของเด็กท่ีจบชั้ นประถมศึกษายงัไม่สมควรท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ  ประกอบกับ

ความกา้วหนา้ทางวิทยาการและเทคโนโลยสูีงข้ึนและมีผลงานวิจยัท่ีพบว่าถา้ประชาชนมีการศึกษา

สูงข้ึนจะมีรายไดสู้งข้ึนดว้ย135 

ความหมายของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 สุทธิเมธ  ชยัเพชร์  ไดใ้หค้วามหมายของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไวว้่า  เป็น

โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติท่ีเปิดสอนถึงระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้136 

 ดาํเกิง  เงินพลบัพลา  ไดใ้ห้ความหมายว่าเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนักงาน

การประถมศึกษาซ่ึงเปิดสอนระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้137 

 

 134นวลศรี  พรมจนัทร์, “ความตอ้งการพฒันางานวิชาการของผูบ้ริหารและครูผูส้อน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสาํนักงานประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร.”  (วิทยานิพนธ์ ค.ม. 

(การบริหารการศึกษา) สถาบนัราชภฏัสกลนคร, 2544), 26-27. 
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 135สนิท  ซ่ือสัตย,์ “สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ตามทัศนะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวดัอุบลราชธานี.”  

(วิทยานิพนธ ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2543), 42. 

 136สุทธิเมธ  ชยัเพชร์, “การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานการใช้หลกัสูตรมธัยมศึกษา

ตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง 2533)  ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตการศึกษา 4.”  (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2542), 

7. 

 137ดาํเกิง  เงินพลบัพลา, “การศึกษาสภาพการดาํเนินงานมาตรฐานการเรียนการสอน

ตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนประถมศึกษของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา.”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

ราชภฏันครราชสีมา, 2545), 7. 

 ดิเรก  จนัทร์เพญ็  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปิดสอนระดบั

ก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3138 

แนวคดิในการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 เป็นท่ียอมรับว่าปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้พัฒนา

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญกา้วหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเขา้มามี

อิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในประเทศมากข้ึนตามลาํดบั แนวโน้มของสังคมกาํลงั

พฒันาเขา้สู่ความเป็นอุตสาหกรรมและการบริการ วิถีชีวิตในสงัคมเปิดกวา้ง สภาพการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวจึงจาํเป็นอย่างยิ ่งท่ีจะตอ้งพฒันาและเพิ ่มพูนความรู้และทกัษะพ้ืนฐานของประชาชนให้

สูงข้ึนอนัท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ในปีการศึกษา 2530 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ซ่ึงการดาํเนินงานท่ีผา่นมาคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้รมสามญัศึกษาและ

กรมการศึกษานอกโรงเรียนรับผดิชอบดาํเนินการการปฏิบติังานมีขอ้จาํกดัหลายประการอย่างไรก็

ตามในปีการศึกษา 2532 นกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมีอตัราการเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนร้อยละ 50.87 มีนักเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่ออีกประมาณร้อยละ 

49.13 หรือประมาณ 517,600 คน ภายหลงัจากสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2533 ใหด้าํเนินงานโครงการนาํร่อง

ขยายการศึกษาภาคบงัคบั ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ไดร้ะยะหน่ึงในปีการศึกษา 2534 มีอตัราการเรียน

ต่อของนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระบบโรงเรียนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 60.06 หรือ

ประมาณ 605,750 คน ในขณะท่ีอตัราการเรียนต่อนอกระบบโรงเรียนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 5.04 หรือ
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ประมาณ 50,803 คน ยงัมีนกัเรียนท่ียงัไม่ไดเ้รียนต่อชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้อีกร้อยละ 34.90 หรือ

ประมาณ 352,007 คน และในปีการศึกษา 2540 นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 

755,844 คน เรียนต่อ 687,770 คน คิดเป็นร้อยละ 90.99 ของเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อมาใน

การศึกษา 2541 นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อ 683,487 คน จากจาํนวนทั้งหมด 

738,664 คน คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยอยูใ่นโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจาํนวน 217,734 คน เด็กนักเรียนจบ            

. 

 138ดิเรก  จนัทร์เพ็ญ, “การดาํเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่.”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุตรดิตถ,์ 2550), 6. 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 11-12 ปี ยงัไม่สามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานได้

เน่ืองจากกฎหมายห้ามมิให้ใชแ้รงงานเด็กท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 13 ปี และท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ 

ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ตอ้งการงานท่ีมีคุณภาพในการศึกษาอยา่งตํ่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3139  

 สาํนกังานการประถมศึกษาแห่งชาติดาํเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนตั้ งงบประมาณเงิน

อุดหนุนรายหัว และเน้นการดาํ เนินงานในพ้ืนท่ีชนบทยากจน สาํนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกดัในปี พ.ศ. 2541 รวมทั้ งสิ้น 

6,663 โรงเรียนใน 75 จงัหวดั (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร) เพ่ือให้นักเรียนไดมี้โอกาสศึกษาต่อระดบั

มธัยมศึกษาตอนต้น โดยมุ่งหวงัให้ประชากรของประเทศมีความรู้ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรม ทกัษะวิชาชีพชั้นสูงข้ึน  

นโยบายของโรงเรียนขยายโอกาส 

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงไดก้าํหนดนโยบายของการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาไวด้งัน้ี 

 1.  เร่งรัดการขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ใน

โรงเรียนกระจายไปสู่ประชาชนส่วนภูมิภาคอย่างทัง่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ่มเด็ก และเยาวชน

ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนเมืองและชนบทห่างไกล 

 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและผูป้กครองนักเรียนเห็นความสําคัญของ

คุณค่าของการศึกษาต่อการพฒันาคน พฒันาอาชีพและพฒันาสงัคมส่วนรวม  
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 3.  เร่งพฒันาการจดักระบวนการการบริหาร กระบวนการเรียน การสอนและการ

นิเทศติดตามผลเพ่ือส่งเสริมผลการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและ

ทกัษะขั้นพ้ืนฐาน โดยเนน้การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพใหส้ามารถพ่ึงตนเองได ้ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและตระหนกัในคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น140   

 การดาํเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติไดก้าํหนดการดาํเนินงานของโรงเรียนโดยใหจ้ดัการศึกษาในลกัษณะใหเ้ปล่า สนองผูเ้รียน 

ท่ีตอ้งการเรียนท่ีตอ้งการเรียนต่อจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใหข้ยายโอกาสทางการศึกษา           
 

 

 139สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ชุดฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง 

เล่มท่ี 1  (กรุงเทพฯ : สาํนกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541), 3. 
 140เร่ืองเดียวกนั, 8. 

ในชนบทให้มากเป็นพิเศษมุ่งเน้นให้นักเรียนท่ีไม่ได้เข้าเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น  ท่ีอยู่

ห่างไกลในชนบทการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพและเม่ือ

นกัเรียนจบแลว้สามารถประกอบอาชีพได ้ตลอดจนการใชแ้หล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นใหเ้กิดประโยชน์

ต่อการเรียนการสอนและให้สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาพทางสังคม  เป็นพลเมืองดี มี

คุณธรรม ใหรั้กและตอ้งการพฒันาทอ้งถิ่นของตนเองใหดี้ข้ึน141 

วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือให้นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดมี้โอกาสศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้ึนอีก 3 ปี เป็นทรัพยากรมนุษย ์มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรมและทกัษะอาชีพเพียงพอต่อการเขา้สู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระไดส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม หรือเพ่ือการศึกษาในระดบัสูงข้ึน 

เป้าหมาย 

 1.  นักเรียนท่ีเรียนจบชั้น ป.6 ไดเ้รียนต่อในชั้นมธัยมศึกษาเพิ่มข้ึนอีก 3 ปี โดยมี

นกัเรียนเรียนต่อชั้น ม.1 ในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของเด็กจบ ชั้น ป.6 ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา  

 2.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติมีคุณลกัษณะตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และ 

ทกัษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม เศรษฐกิจและทอ้งถิ่น 
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รูปแบบของการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 รูปแบบของการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการอยู่มี

ลกัษณะดงัน้ี 

 1. การดาํเนินการเรียนการสอนแบบในระบบโรงเรียน  โดยการจัดในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 2. นกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เรียนต่อไปในโรงเรียนท่ีเปิดทาํการสอนตาม

โครงการหรือสมคัรเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีเปิดดาํเนินการ 

 3. เป็นการจดัการศึกษาแบบให้เปล่า  ผูเ้ขา้เรียนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายโดยให้รัฐบาล

เป็นผูจ้ดังบประมาณ 
 

 141เร่ืองเดียวกนั, 3-4. 

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกโรงเรียน 

 1.  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในท้องถิ่นท่ี เม่ือเปิดสอนแลว้จะไม่เป็น

ผลกระทบต่อโรงเรียนทุกสงักดัท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมตอนตน้ 

 2.  เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเรียนต่อระดับมัธยมตอนต้นอัน

เน่ืองมาจากปัญหาภูมิประเทศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเดินทาง และประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ยากจน 

 3.  โรงเรียนอยูใ่นสภาพท่ีมีความเหมาะสมและพร้อมเพียงพอท่ีจะดาํเนินการได ้

 4.  มีผลสํา เร็จด้านการเ รียนการสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพระดับ

ประถมศึกษาและมีช่องทางสามารถสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีรายไดร้ะหว่างเรียน 

 5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครูมีความสนใจ ตั้ งใจ กระตือรือร้นและเสียสละ

ส่งเสริมและสนับสนุนท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอย่าง

ต่อเน่ือง 

 6.  ผูป้กครองนกัเรียนและประชาชนในทอ้งถิ่น สนใจ ยินดีให้การสนับสนุนส่งบุตร

หลานเขา้เรียนทั้งสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 7.  พิจารณาเปิดโรงเรียนให้อยู่ในลกัษณะของการกระจายอย่างทัว่ถึง รวมจาํนวน

โรงเรียนท่ีเปิดประมาณ 1/4 ของจาํนวนกลุ่มโรงเรียนของทั้ งจงัหวดั โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวฒันธรรมจงัหวดั142 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาต ิ

 การจัดการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของสาํนักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติมีปัญหาและอุปสรรคท่ีสํานักงานการขยายโอกาสทาง

การศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

 1.  อาคาร สถานท่ีไม่เพียงพอ โรงเรียนยงัขาดอาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจน

ห้องจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่นห้องทดลองวิทยาศาสตร์บางโรงเรียนมีพ้ืนท่ีทาง

การเกษตรไม่เพียงพอสาํหรับใชใ้นการเรียนการสอน 

 

 

 

 
 142เร่ืองเดียวกนั, 16-22. 

 2.  วสัดุครุภณัฑ์บางประเภทยงัขาดแคลน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สาํหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงตอ้งขอยมืจากโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกจากน้ีบางโรงเรียนยงัขาด

แคลนครุภณัฑส์าํนกังานท่ีจาํเป็น เช่น เคร่ืองโรเนียว เป็นตน้ 

 3.  อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีจาํนวนไม่เพียงพอ เช่น คู่มือครู แบบเรียน 

หนังสือค้นควา้เพิ่มเติม หนังสืออ่านประกอบ นอกจากน้ียงัพบว่าอุปกรณ์ในบางประเภท เช่น 

เคร่ืองกีฬา สารเคมีสาํหรับใชท้ดลองในห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ท่ีใชป้ฏิบติัในวิชาอาชีพ และ

โสตทศันูปกรณ์ ยงัมีปริมาณไม่เพียงพอ 

 4.  บุคลากรมีจาํนวนไม่เพียงพอ และวุฒิสาขาวิชาเอกไม่ตรงกบัวิชาท่ีสอนโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในรายวิชาบงัคบั เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษนอกจากนั้นยงัขาดแคลน

ครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะ

ดา้นในสายอาชีพ 

 5.  งบประมาณไดรั้บชา้และมีจาํนวนไม่เพียงพอใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพ รวมทั้งงบประมาณในการจดัอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน 

 6.  การประชาสมัพนัธเ์พ่ือชกัจูงเด็กเขา้เรียนต่อทาํไดไ้ม่ครอบคลุมอาํเภอและขาดการ

ประสานงานและวางแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  
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 7.  ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีฐานะยากจน ไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษาต่อใน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอ้งการใหเ้ดก็ช่วยงานบา้น ผูป้กครองบางคนในทอ้งถิ่นนิยมส่ง

บุตรหลานไปทาํงานหารายไดช่้วยครอบครัว143 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์  มีดงัน้ี 

งานวจิยัในประเทศ 

 นัดดา  อังสุโวทัย ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีท่ีเน้น

กระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ี

พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพทาํให้ผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีมีทกัษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ระดบัสูงไดพ้ฒันา     

ตนเองใหเ้ป็นผูมี้ลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเอง   โดยเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลองและกลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05และผลการประเมินประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับกลุ่ม

ควบคุมไดค่้าขนาดอิทธิพลไม่นอ้ยกว่า .05  เป็นไปตามเกณฑ ์ ส่วนกลุ่มทดลองท่ีมีทกัษะพ้ืนฐาน 

  

การเรียนรู้ระดบัตํ่าพบว่า  ในภาพรวมมีลกัษณะการเรียนรู้แบบนาํตนเองลดลง  นอกจากน้ี  ดา้นจิต

วิทยาศาสตร์ให้ผลทาํนองเดียวกับด้านลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเอง ส่วนด้านผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเคมีพบว่า  ผูเ้รียนกลุ่มทดลองทั้งภาพรวมและกลุ่มท่ีมีทกัษะพ้ืนฐานต่างกนัไดผ้ล

การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและได้ค่าขนาดอิทธิพลเป็นไปตาม

เกณฑ ์ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบน้ีในระดบัปานกลางนอกจากน้ียงัพบว่า  ทกัษะพ้ืนฐาน

การเรียนรู้ของผู ้เรียนส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองแต่ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์กับ

กระบวนการเรียนรู้144 

 จงกล งาเนียม  ไดศึ้กษาสมรรถภาพของครูวิยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ใน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัสาํนักงานคณะกรรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ  เขตการศึกษา 10  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์  ในดา้นทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด้านเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และดา้นวิชาชีพครูกับเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ี

คาดหวังของทบวงมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพทั้ ง 3 ด้าน  ระหว่างครู

วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนต่างกนั  ผลการวิจยัพบว่า  1. ครู

วิทยาศาสตร์มีสมรรถภาพทั้ง 3 ดา้นสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีคาดหวงั  2. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีวุฒิทาง

การศึกษาและประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีสมรรถภาพด้านทักษะกระบวนการทาง

 143Cheng, School Effectiveness and School-based Management : A Mechanism 

for  Development (London : The Falmer Press, 1996), 43. 
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วิทยาศาสตร์และดา้นวิชาชีพครูแตกต่างกนั  โดยมีแนวโน้มว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีวุฒิวิทยาศาสตร์

และครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์น้อยมีสมรรถภาพดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และดา้นวิชาชีพครูสูงกว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีวุฒิอ่ืนและสูงกวา่ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์มาก

3. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีสมรรถภาพดา้นเจต

คติเชิงวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั145  

 

 

 144นดัดา  องัสุโวทยั, “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีท่ีเน้นกระบวนการ

เรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี” (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2550), บทคดัยอ่. 

 145จงกล งาเนียม, “สมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ใน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ           

เขตการศึกษา 10” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  ภาควิชา

การศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2535), บทคดัยอ่. 

 สมนา วีระวงษ ์ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพ้ืนฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดัตาก  โดยผลการศึกษาพบว่า  1. ครู

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดัตาก  มีสมรรถภาพพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ดา้นความรู้

ความสามารถในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์  ดา้นความสามารถในการปฏิบติังานทางวิทยาศาสตร์  

ดา้นเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์  ดา้นความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานของการเป็นครูอยูใ่นระดบักลาง  

2. ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดัตาก  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พ้ืนฐานอยูใ่นระดบัสูง  3. ครูวิทยาศาสตร์เพศชายกบัเพศหญิงมีสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่าง

กนั  4. ครูวิทยาศาสตร์เพศชายกบัเพศหญิงมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั      

5. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษา

สาขาวิชาอ่ืน ๆ  มีสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยครู

วิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์มีสมรรถภาพสูงกว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีสําเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ  6. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และครู

วิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษาวิชาเอก

วิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีสําเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ  7. ครูวิทยาศาสตร์มีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัจะมีสมรรถภาพขั้น
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พ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน  8. ครูวิทยาศาสตร์มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันจะมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  9. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีเคยเขา้รับการอบรม

การสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กับครูวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เคยเข้ารับการอบรมการสอน

วิทยาศาสตร์หลักสูตร สสวท.  พบว่าครูวิทยาศาสตร์มีสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน             

10. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีเคยเขา้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กบัครูวิทยาศาสตร์

ท่ีไม่เคยเขา้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท.  พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยครูวิทยาศาสตร์ท่ีเคยเข้ารับการอบรมมีทักษะกระบวนการาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เคยเขา้รับการอบรม146 

 

 

 

 146สมนา วีระวงษ,์ “การศึกษาสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พ้ืนฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดัตาก” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  

เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2538), 52-53.  

 ศิริภรณ์  เม่นมัน่ ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน

แนวสรรคนิยม  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ147 

 จารุนนัท ์ปรมาธิกุล  ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กบั

ครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ในจงัหวดัพิจิตร   ผลการศึกษาพบว่า        

1. ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษากบัครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้สังกดักรมสามญัศึกษา ในจังหวดัพิจิตรมีสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานดา้นความรู้

เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ด้านความสามารถในการปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ และดา้นวิชาชีพของการเป็นครู อยูใ่นระดบัปานกลาง  2. ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษากับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นสังกัด            

.กรมสามญัศึกษา ในจงัหวดัพิจิตรมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดบัสูง 

คิดเป็นร้อยละ 72.88  3. ครูวิทยาศาสตร์เพศชายกบัเพศหญิง มีสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่าง

กนั  4. ครูวิทยาศาสตร์เพศชายกบัเพศหญิง มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่
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แตกต่าง  5. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีเคยเขา้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กบัครู

วิทยาศาสตร์ท่ีไม่เคยเขา้รับการอบรม มีสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  6. ครูวิทยาศาสตร์ท่ี

เคยเขา้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กบัครูวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เคยเขา้รับการ

อบรม มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนั  7. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จ

การศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์กบัครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน ๆ มีสมรรถภาพขั้น

พ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  8. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์กบัครูวิทยาศาสตร์

ท่ีสาํเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน ๆ  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  9. ครู

วิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนัมีสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั10.ครูวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 147ศิริภรณ์  เม่นมัน่  อา้งถึงใน นดัดา  องัสุโวทยั, “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน

วิชาเคมีท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี”(ปริญญาการศึกษา

ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  , 2550), 80. 

ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั148 

 วีระพนธ ์คาํดี  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันครสวรรค ์ โดยพบว่า  1. ครูวิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดันครสวรรค ์ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัสูง  2. 

ครูวิทยาศาสตร์เพศชายกบัเพศหญิงมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั  3. ครู

วิทยาศาสตร์ท่ีจบการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์กบัครูวิทยาศาสตร์ท่ีจบการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ  มี

ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั  4. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน

ต่างกนัมีทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั  5. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีเคยเขา้รับการอบรม

การสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กับครูวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เคยเข้ารับการอบรมการสอน

วิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท.  พบว่าครูวิทยาศาสตร์มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  6. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีอายุต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่

แตกต่างกัน  7. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีทาํงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกันมีทักษะ                 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05149 

 สุรินทร์ คาํนึงครวญ  ไดศึ้กษาเก่ียวกับสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้ นพ้ืนฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัสุโขทัย   โดยผล

การศึกษาพบว่า  1. ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัสุโขทยั  มีทกัษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์ขั้ นพ้ืนฐานในระดับสูง  2. ครูวิทยาศาสตร์เพศชายกับเพศหญิงมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  3. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีวุฒิทางการศึกษา

ต่างกนั  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  4. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมี

ประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่

แตกต่างกนั  5. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท.กับครู

วิทยาศาสตร์ท่ีไม่เคยไดรั้บการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กบัครูวิทยาศาสตร์                       

. 

 148จารุนนัท ์ปรมาธิกุล, “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กบัครู

วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา ในจังหวดัพิจิตร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต  เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2538), 88-89. 

 149วีระพนธ ์คาํดี, “การศึกษาสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  

เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร,2539), 69-71. 

ท่ีไม่เคยได้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท.  พบว่าครูวิทยาศาสตร์มีทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  6. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีอายุต่างกนั มีทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั150 

 เสนอ อาจเอ้ือ  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดันครสวรรค์  โดยผล

การศึกษาพบว่า  1. ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด

นครสวรรค ์ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดบัสูง  2. ครูวิทยาศาสตร์เพศชายกบัเพศ

หญิงมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั  3. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกนั  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั  4. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษา

ในสาขาวิทยาศาสตร์กับครูวิทยาศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ  มีทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  5. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์

ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกันมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน   6. ครู

วิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กบัครูวิทยาศาสตร์ท่ีไม่ไดรั้บ

การอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท.  พบว่าครูวิทยาศาสตร์มีทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั151 
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 จิราภรณ์ ทนนานนท ์ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัระดบัสมรรถภาพและระดบัทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ใน

จงัหวดักาํแพงเพชร  โดยผลการศึกษาพบว่า  1. ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษา  จงัหวดักาํแพงเพชร  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดบัสูง  2. ครู

วิทยาศาสตร์เพศชายกบัเพศหญิงมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั   3. ครู

วิทยาศาสตร์ท่ีมีอายตุ่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  4. ครู

วิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ไม่แตกต่างกนั  5. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท. กบัครู

วิทยาศาสตร์ท่ีไม่ไดรั้บการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร สสวท.  พบว่าครูวิทยาศาสตร์ 

 150สุรินทร์ คํานึงครวญ , “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัสุโขทยั” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต  เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2539), 72-74. 

 151เสนอ อาจเอ้ือ, “การศึกษาสมรรถภาพและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

ครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดันครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต  เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2540), 133. 

มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั152 

 ธิดา สนองนารถ  ไดศึ้กษาการสร้างแบบฝึกทกัษะทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นบูรณาการ  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการกบันกัเรียนท่ี

สอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01153 

 สําราญ  หาญประเสริฐ   ได้ทําการวิจัยเ ร่ืองการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา

อาํเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น  พบว่า  สภาพการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาโดยภาพรวมคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมจดัการศึกษาในระดบักลางเกือบทุกดา้น  ยกเวน้ดา้นการให้ความ

เห็นชอบการจดัทาํสาระหลกัสูตรทอ้งถิ่น  กรรมการมีส่วนร่วมระดบัน้อย  กรรมการจากชุมชนมี

ส่วนร่วมนอ้ยเกือบทุกดา้น  ส่วนกรรมการจากครูและผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมมากเกือบทุกดา้น  

ปัญหาการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาอยู่ระดบักลาง  เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย  คือ  ปัญหาเกิดจาก

กรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  ปัญหาเกิดจากบุคลากรของโรงเรียนและปัญหาเกิดจาก

กระบวนการบริหาร  สภาพความตอ้งการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  โดยภาพรวมทุกดา้นอยูร่ะดบัมาก  ขอ้ท่ีมีความตอ้งการมากระดบัตน้  คือ  การส่งเสริมและ
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สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั ่วถึง  มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน  การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก   ดูแลผู ้พิการ  เด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  การเสริสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชน  ประสานงานกบัองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน

และทอ้งถิ่น  นอกจากน้ีการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีสภาพการจดั

การศึกษาแตกต่างกัน  ส่วนกระบวนการเรียนรู้  การจดัหาส่ือ  การวดัและประเมินผลมีสภาพ           

. 

 

 152จิราภรณ์ ทนนานนท์, “การศึกษาระดบัสมรรถภาพและระดบัทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ใน

จงัหวดักาํแพงเพชร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2540), 75-76. 

 153ธิดา สนองนารถ, “การสร้างแบบฝึกทกัษะทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

บูรณาการ  สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 88. 

ไม่แตกต่างกนั  ส่วนปัญหาพบว่าทุกดา้นไม่แตกต่างกนั154 

  เรวดี นันทิกะ  ไดศึ้กษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของ

นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมีการบริหารจดัการต่างกนั 

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผลการศึกษาพบว่า  1. 

นักเรียนส่วนรวมและจาํแนกตามเพศ  ประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และหลกัสูตร

วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและรายดา้น 

4 ดา้น  คือ  ดา้นการตั้งสมมติฐาน  ดา้นการกาํหนดคาํนิยามเชิงปฏิบติัการ  ดา้นการทดลองและดา้น

การแปลความหมายและลงขอ้สรุปสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 50  ของคะแนนเต็ม  แต่มีคะแนนเฉล่ียอีก 1 

ดา้นท่ีเหลือ  คือ  ด้านการกาํหนดและควบคุมตวัแปรตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  ของคะแนนเต็ม  

ยกเวน้นักเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั  มีคะแนนเฉล่ีย    

ทั้ง 5 ดา้น  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  ของคะแนนเต็ม  มีนักเรียนจาํนวนปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 

55.78-66.31)  ท่ีได้คะแนนเท่ากบัหรือสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  ของคะแนนเต็ม  โดยนักเรียน           

มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดในด้านการทดลองและคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดในด้านการกาํหนดและ

ควบคุมตวัแปร  2. นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา

การโดยรวมและรายด้านทั้ ง 5 ด้านไม่แตกต่างกนั  3. นักเรียนท่ีมีประการณ์ในการเรียนวิชา
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วิทยาศาสตร์ 1 ปี  มีคะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและ

รายดา้น 3 ดา้น  คือ  ดา้นการตั้ งสมมติฐาน  ดา้นการทดลองและดา้นการแปลความหมายและลง

ขอ้สรุปมากกว่านักเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ปี  อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  4. นกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  มี

คะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น (ยกเวน้

ดา้นการตั้ งสมมติฐาน)  มากกว่านักเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์โครงสร้าง 3  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  5. มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

กบัหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวม

และรายดา้น 2 ดา้น  คือ  ดา้นการทดลองและดา้นการแปลความหมายและลงขอ้สรุป  และระหว่าง

เพศ  ประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการมีทักษะ         

“..ใ 
 154สาํราญ หาญประเสริฐ, “การมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2544), บทคดัยอ่. 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  ดา้นการกาํหนดคาํนิยามเชิงปฏิบติัการอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05155.     

 ชูสกุล คาํขาว  ไดศึ้กษาการพฒันาแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สาํหรับ

นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด

สาํนกังานเขตประถมศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ  ผลการศึกษาพบว่า  1. แบบวดัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ มี 1 ฉบบั  จาํนวน 52 ขอ้  ครอบคลุมเน้ือหาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ ง 13 

ดา้น  คือ  ทกัษะการสงัเกต  ทกัษะการวดั  ทกัษะการจาํแนกประเภท  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  ทกัษะการคาํนวณ  ทกัษะการกระทาํและส่ือความหมาย

ขอ้มลู  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มลู  ทกัษะการพยากรณ์  ทกัษะการตั้ งสมมุติฐาน  ทกัษะการ

กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร  ทกัษะการทดลองและทกัษะ

การลงขอ้สรุปและตีความหมายขอ้มลู  โดยคะแนนจากแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ประกอบดว้ย  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง  เท่ากบั 16.05 , 5.75 , 

1.29  และ 3.66 ตามลาํดบั  2. คุณภาพของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีดงัน้ี  ค่า

ความยากอยู่ระหว่าง  0,20 - 0.74  ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง  0.20 - 0.57  ค่าสัมประสิทธ์ิความ

เช่ือถือไดเ้ท่ากบั  0.70  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดั  เท่ากบั  2.29  และค่าความแม่น
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ตรงเชิงงโครงสร้างวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบไดค่้านํ้ าหนักขององค์ประกอบก่อนหมุนแกนเป็นค่า

ความแม่นตรงเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.46  3. เกณฑ์ปกติทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง  T10 ถึง T53  ข้ึนไป  ระดบั

ความสามารถในการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับสูง T50 ถึง T52  ระดับ

ความสามารถในการมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากบั ปานกลางและโดย T49  ลงมา

ระดบัความสามารถในการมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากบัตํ่า156 

 155เรวดี นันทิกะ, “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมีการบริหารจดัการต่างกนั ใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546), 

บทคดัยอ่. 

 156ชูสกุล คาํขาว, “การพฒันาแบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สาํหรับ

นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด

สาํนกังานเขตประถมศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุมหาบณัฑิต  สาขาวิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2546), บทคดัยอ่. 

 นนัทวนั มาลยเวช  ไดศึ้กษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดักาํแพงเพชร  ผลการศึกษาพบว่า  1. ครูวิทยาศาสตร์มีทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีทกัษะมาก  3  อนัดบัแรก  คือ  ทกัษะดา้นการทดลอง  ทกัษะดา้น

การจาํแนกประเภทและทกัษะดา้นการสังเกต  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01, 3.91 และ 3.88  ตามลาํดบั      

2. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีเพศต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นการตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป  ส่วนทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและดา้นอ่ืน ๆ  ไม่แตกต่างกนั  3. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมี

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้น   

การทดลอง  ดา้นการตั้ งสมมติฐาน  ด้านการจัดกระทาํและส่ือความหมายของข้อมูลและด้าน       

การคาํนวณ  ส่วนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายดา้นอ่ืน ๆ  ไม่แตกต่างกนั      

4. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นการสังเกต  ดา้นการตั้ งสมมนติฐานและดา้นการ

กาํหนดควบคุมตวัแปร  ส่วนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายดา้นอ่ืน ๆ  ไม่

แตกต่างกัน  5. ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกันมีทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในด้านการจัด        

กระทาํและส่ือความหมายขอ้มลู  ดา้นการคาํนวณ  ดา้นการพยากรณ์และดา้นการจาํแนกประเภท

ส่วนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านอ่ืน ๆ  ไม่แตกต่างกนั  6. ครู

วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการอบรมหลกัสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกนัมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในด้านการทดลอง  ด้านการหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างปริภูมิกบัปริภูมิและระหว่างปริภูมิกบัเวลาและดา้นการจาํแนกประเภท  ส่วน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านอ่ืน ๆ  ไม่แตกต่างกัน  7. ครู

วิทยาศาสตร์ท่ีสงักดัของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในภาพรวม  ดา้นการทดลอง  ดา้นการลงความเห็นจาก

ขอ้มูลดา้นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปริภูมิกับปริภูมิและระหว่างปริภูมิกบัเวลาและดา้นการ

กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร  ส่วนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในดา้นอ่ืน ๆ  ไม่

แตกต่างกนั  8. ครูวิททยาศาสตร์ท่ีตั้งโรงเรียนต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นการลงความเห็นจากขอ้มูล  ดา้นการคาํนวณและ

ดา้นการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร  ส่วนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน           

. 

ภาพรวมและรายดา้นอ่ืน ๆ  ไม่แตกต่างกนั157 

 ณัฐจรีย ์ ธรรมทัศนานนท์  ได้ทําการวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาหลักสูตรการประชุม

ปฏิบติัการแบบส่วนร่วมสาํหรับครูวิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบ

กลุ่มทักษะ  ผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 4 จากการประเมินและติดตามผลหลกัสูตรการประชุม

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นไปตามแนวคิดของเคอร์กเพทริก 4 ประการ  คือ  ปฏิกิริยาของผูเ้ขา้

ประชุม  การเรียนรู้ของผูเ้ข้าประชุม  พฤติกรรมของผูเ้ข้าประชุมและผลลพัธ์หลงัการประชุม

ปฏิบติัการ  พบว่า  ผูเ้ขา้ประชุมมีคะแนนเฉล่ียหลงัการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสูงกว่า

ก่อนการประชุมปฏิบติัการ  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01  มีทกัษะปฏิบติักิจกรรมการประชุมปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม  มีความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการประชุมปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและทกัษะ 

การเขียนหลกัสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการแบบกลุ่มทกัษะสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้158 

 ศรีสุพรรณ จนัทนสมิต  ไดศึ้กษาผลการดาํเนินงานการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี 3  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบา้นเชตวนั  จงัหวดัแพร่  

ผลการวิจยัพบว่า  1. สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วง

ชั้นท่ี 3  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบา้นเชตวนั  จงัหวดัแพร่  ผูบ้ริหารมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่าง

ดี  โดยไดส้ร้างความตระหนกัและพฒันาความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาให้กบัครูดว้ยการส่ง
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ครูเขา้รับการอบรมสมัมนาอยา่งต่อเน่ืองและมีการเตรียมความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ีและส่ือ

เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ  2. ปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการ

ระดมทรัพยากรมาใชใ้นการจดัการศึกษามีน้อย  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาน้อย  3. ผลการดาํเนินงานการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี 3  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบา้นเชตวนั  จงัหวดัแพร่  นกัเรียนและผูป้กครอง 

 

 

 157นันทวัน มาลยเวช, “การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครู

วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดักาํแพงเพชร” (วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรมหา

บณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545), 

บทคดัยอ่. 

 158ณัฐจรีย ์ธรรมทศันานนท,์ “การพฒันาหลกัสูตรการประชุมปฏิบติัการแบบส่วนร่วม

สาํหรับครูวิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบกลุ่มทักษะ” (ปริญญา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2546), บทคดัยอ่. 

ส่วนใหญ่เห็นว่า  ผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท่ี

นกัเรียนเห็นว่าอยูใ่นระดบักลาง159 

 ฉวีวรรณ  สีสม ไดศึ้กษา “การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานใน

หน่วยการเรียนรู้วิชาเคมีทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา” รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย

ใชส้มองเป็นฐานท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1.ขั้นบริหารสมอง 2.ขั้นกระตุน้สมอง 3.

ขั้นจัดประสบการณ์ 4.ขั้ นฝึกประสบการณ์ 5.ขั้ นสรุปประสบการณ์ และ 6.ขั้ นขยายความรู้  

ประสิทธ์ิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสูงกว่าคะแนน

จุดตดัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ีนักศึกษามีจิตวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า

คะแนนจุดตดัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้ งมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก160  

 จุไรพร ของเลิศ  ได้ทาํการวิจัยปัจจัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สาํนักงานเขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  กล่าวคือ  ถา้กลุ่มตวัอย่างมีคะแนน
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ทางทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูง  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก็สูงตาม

ไปด้วย  แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตํ่ าสูง  คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก็ต ํ่าตามไปด้วย  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  โดย

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ เท่ากบั  0.76  อย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.05  นั ่นแสดงว่าตวัพยากรณ์

สามารถพยากรณ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได ้63.24%  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์มี

ความสมัพนัธก์บัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่     

. 

 159ศรีสุพรรณ จันทนสมิต ,  “การศึกษาผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี 3  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบา้นเชตวนั  

จงัหวดัแพร่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2549), บทคดัยอ่. 

 160ฉวีวรรณ  สีสม, “การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานในหน่วย

การเรียนรู้วิชาเคมีทัว่ไปสาํหรับนักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา” (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  , 2555), บทคดัยอ่. 

ทกัษะดา้นการพยากรณ์  ทกัษะดา้นการคาํนวณ  ทกัษะดา้นการตั้งสมมติฐาน  ทกัษะดา้นการสงัเกต  

ทกัษะดา้นการจาํแนกประเภท  ทกัษะดา้นการลงความคิดเห็น  ทกัษะดา้นการจดักระทาํและส่ือ

ความหมายขอ้มลู  ทกัษะดา้นการวดั  ทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบั

เวลาและทกัษะดา้นการทดลอง  ตามลาํดบั161 

 

งานวจิยัต่างประเทศ 

 วิดเดน (Widden)  ไดศึ้กษาผลของหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ (Science-A Process Approach : SAPA) โดยทดลองศึกษากบัครู 26 คน นักเรียน          

.555 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 พวก  คือ  กลุ่มทดลองครูสอนตามหลกัสูตร SAPA  ครูท่ีสอน

จะไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มควบคุมครูสอนตามหลกัสูตร

เดิมและครูท่ีสอนไม่ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จากผลการวิจยั  

ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม  พบว่า  หลกัสูตร SAPA  มีผลต่อทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  คือ  นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีกว่า

นกัเรียนในกลุ่มควบคุมและทกัษะเหล่าน้ีจะมีผลต่อนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนมากกว่านกัเรียนท่ีเรียนดีแต่
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ไม่มีผลต่อความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่อย่างใด  จะพบว่า  ครูท่ีไดรั้บการอบรม

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทกัษะกระบวนการดีข้ึน162 

 เออเนสท์ อาร์ ฮิลการ์ด   “การประเมินผลจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนจากการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์” พบว่า วิธีการวดัเจตคติโดยตรงทาํไม่ได ้ แต่การศึกษาเจตคติทาํได ้3 วิธี 

กล่าวคือ 1.การสงัเกต เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  แลว้

อนุมานว่าบุคคลนั้นมีเจตคติต่อส่ิงนั้นอยา่งไร  เพ่ือใหก้ารสงัเกตสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง

และเช่ือถือได ้2.การให้รายงานตวัเอง  เป็นวิธีการให้บุคคลเล่าความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงนั้นออกมา  3.

เทคนิคการฉายออก  เป็นวิธีวดัเจตคติโดยการใหส้ร้างจินตนาการจากภาพเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคล 
   

 
 161จุไรพร ของเลิศ, “ปัจจัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 สํานักงานเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจยัศึกษา  บณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550), 53-54. 
 162Widden, Marvin Frank, “A Product Evaluation of Science-A Process Approach” 

(Dissretation Abstracts International, 1972), 3582-A. 

แสดงความคิดเห็นออกมา  เพ่ือสงัเกตและวดัความรู้สึกของบุคคลนั้น163 

 สตีเวนส์และเอทวูด (Stevens and Atwood)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนน

ความสนใจในวิทยาศาสตร์กบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึง

เป็นนักเรียนระดบัต่าง ๆ  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ  แบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

โดยผลการศึกษาพบว่า  ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนการสอนและหลงัการสอนของแบบวดั

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวดัความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ ง 3 

ระดบั  มีคะแนนจากการทดสอบ 2 คร้ังแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ

พบว่านักเรียนท่ีมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์สูงจะมีคะแนนในทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์สูงดว้ย164 

 กอสไบ  (Gosbi)   ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิในการใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมกบัพฒันาการทางสติปัญญาและตวัแปรอ่ืน  ไดแ้ก่  เกรดเฉล่ีย

และความถนัดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา

แคลคูลสัและวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลกั  จาํนวน 85 คน  ผลการวิจบัพบว่า  พฒันาการทาง
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สติปัญญา   เกรดเฉล่ียและความถนัดทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ165 

 พาดิลลาและดิลาเชา (Padilla and Dillashaw)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการคิดคน้ดา้นนามธรรมเพ่ือท่ีจะทดสอบว่า

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมีความสัมพนัธ์กับการคิดค้นด้านนามธรรม

เพียงใด  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนเกรด 7-12  จาํนวน 500 คน  ใชแ้บบทดสอบเขียนตอบ  

พบว่า  ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในดา้นการปฏิบติัแบบนามธรรมกบัทกัษะกระบวนการ 

 

 

 163เออเนสท ์อาร์ ฮิลการ์ด  อา้งถึงในนัดดา  องัสุโวทยั, “การพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนวิชาเคมีท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี”(ปริญญา

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  , 2550), 79. 

 164Stevens T.J & R.K Atwood, “Interest Score as Prediction of Science Process 

Performance for Junior High Students” (Science Education,1978), 303-308. 

 165Gosbi, A.M., “A Study of the Understanding of Process in Relation to Piaget 

Cognitive Development at the Formal Level, and Other Variable Amog Prespective Teacher and 

College Science Majors” (Dissretation Abstracts International, 1982), 1914-A. 

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง  แสดงให้เห็นว่าการสอนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดคน้นามธรรมเก่ียวกับการคิด

อยา่งมีเหตุผลทางตรรกศาสตร์166 

 พาดิลลา และคนอ่ืน ๆ (Padilla and others)  ไดท้าํการสร้างแบบเรียนจาํลองทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ึนใชก้บันกัเรียนเกรด 6  และเกรด 8  ผลปรากฏว่าใชไ้ดดี้ในทกัษะ

การตั้งสมมติฐานและทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร167 

 สตราวิสและมาโลน (Strawitz and Malone)  ได้ศึกษาความคงทนของทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนกัศึกษาฝึกหัดครูท่ีไดรั้บการสอนจากครูโดยตรง 

(Teacher-Direct Strategy)  และการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Instructional Strategy)  พบว่า  นักศึกษา

ฝึกหดัครูท่ีไดเ้รียนดว้ยตนเองมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมากกว่าท่ีไดรั้บ

การสอนจากครูโดยตรงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ส่วนดา้นความคงทนของทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการทั้ง 2 วิธีนั้น  พบว่ามีความคงทนทั้ง 2 วิธี168 
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 นากายามา (Nakayama)  ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการคิด

กบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จุดประสงคข์องการวิจยั  คือ  การศึกษาความแตกต่างและ

ความคลา้ยคลึงในแบบฝึกภาคปฏิบติัของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาํหรับนักเรียนกบั

ความแตกต่างของรูปแบบการคิด  เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ  แบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใชว้ดัรูปแบบการ

คิด  แบ่งเป็น 2 ตอนคือ  การผสมผสานระหว่างชนิดของการรับรู้และกระบวนการใน 4 รูปแบบ  

การคิดกบัแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4 ทกัษะ คือ  การตั้งสมมติฐาน  การกาํหนด

ตวัแปร  การให้นิยามเชิงปฏิบติัการตวัแปรพร้อมการออกแบบการทดลอง  การเขียนกราฟและ    

การบูรณาการขอ้มลู  แบบทดสอบทั้งสองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 107 

คน  พบว่า  รูปแบบการคิดมีความสมัพนัธก์บัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ความเหมือนกนั 

ของแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนท่ีมีรูปแบบการคิด

ต่างกนั  รูปแบบการคิดในการแสวงหาขอ้มลูไม่สมัพนัธก์บัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 166Padilla, Okey and Dillashaw, “The Two Meaning of Mathematics” (Science 

Education, 1983), 239-246. 

 167Padilla, Michael J. and others, “The Relationship Between Science Process Skill 

and Formal Thinking Abilities” (Journal of Research in Science Teaching, 1984), 277-287. 

 168Strawitz, M. Barbara and Mark R. Malone, “Preserve Teacher Acquisition and 

Retention of integrated Science Process Skill : A Comparison of Teacher-directd and self-

instructional Strategies” (Journal of Research in Science Teaching, 1987), 53-60. 

ขั้นบูรณาการ169 

 แพแจค    ได้สังเคราะห์งานวิจัย ท่ี เ ก่ี ยวกับการนิเทศการศึกษา  โดยคํานึงถึง

องค์ประกอบดา้นความรู้  เจตคติและทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาผลการสงัเคราะห์พบว่า  สมรรถภาพท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับผูนิ้เทศการศึกษา

ประกอบดว้ย 12 ดา้น คือ 1.การส่ือสาร 2.การพฒันาบุคลากร 3.โครงการสอน 4. การวางแผนและ

การเปล่ียนแปลง 5. การจูงใจและการจดับุคลากร 6.การสังเกตการณ์สอนและการประชุมนิเทศ 7.

การพฒันาหลกัสูตร 8.การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 9.การให้บริการแก่ครูผูส้อน 10.การพฒันา

บุคลากร 11.ความสมัพนัธก์บัชุมชน และ 12.การวิจยัและประเมินผลโครงการ170 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีดงัน้ี 

งานวจิยัในประเทศ 
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 สม มั ่งคั ่ง   ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นําของผู ้บริหารโรงเรียนกับ

บรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 6  โดยใชท้ฤษฎี 

แบบผูน้าํแบบระบบ 4 (Management System 4)  ของ Likert  และแบบวดับรรยากาศองค์การของ 

Halpin  ซ่ึงพบว่า  1. แบบผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยส่วนร่วม  ไดแ้ก่  แบบผูน้าํระบบท่ี 3 (แบบ

ปรึกษาหารือ)  และแบบผูน้าํระบบท่ี 2 (แบบเผด็จการแบบศิลป์)  2. แบบบรรยากาศองค์การของ

โรงเรียน  เม่ือจาํแนกตามแบบผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน  โดยการรวมแบบผูน้าํเป็น 2 กลุ่ม  คือ  

กลุ่มท่ีใชอ้าํนาจ (แบบผูน้าํระบบท่ี 1 : แบบเผด็จการและแบบผูน้าํระบบท่ี 2 : แบบเผด็จการแบบมี

ศิลป์)  และกลุ่มประชาธิปไตย (แบบผูน้าํระบบท่ี 3 : แบบปรึกษาหารือ  และแบบผูน้าํระบบท่ี 4 : 

แบบมีส่วนร่วม)  และการรวมแบบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มขวญัสูง 

(แบบเปิด  แบบอิสระและแบบควบคุม)  และกลุ่มขวญัตํ่า (แบบสนิทสนม  แบบรวมอาํนาจและ

แบบปิด)  ซ่ึงปรากฏว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรียนท่ีมีแบบผูน้าํของผูบ้ริหารแบบกลุ่มท่ีใช้

อาํนาจมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นกลุ่มขวญัตํ่าถึงร้อยละ 84.21  ในขณะท่ีบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนท่ี

มีแบบผูน้าํของผูบ้ริหารแบบกลุ่มประชาธิปไตยมีแนวโนม้จะเป็นกลุ่มท่ีมีขวญัสูงถึงร้อยละ 57.89   

 
 169Nakayama, Genzo, A Study of the Relationship between Cognitive Styles and 

Integrated Science Process Skill. CD-ROM (North Carolina : Microfiche, 1988), Acc.No. 

ED291592. 

 
170Pajak, P. Identification of Supervisory Proficiency Project. 

Althea,Georgia:Department of Curriculum and Supervision, University of  Georgia,1990. 

3. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบับรรยากาศองค์การ

ของโรงเรียนแลว้  ผลปรากฏว่า  กลุ่มแบบผูน้ําของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับ

บรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05  กล่าวคือ  กลุ่มแบบผูน้าํท่ีใชอ้าํนาจ (ระบบท่ี 

1  และ 2)  มีความสัมพนัธ์กบัแบบบรรยากาศองค์การกลุ่มขวญัตํ่า  ในขณะท่ีกลุ่มแบบผูน้ํา

ประชาธิปไตยจะมีความสมัพนัธก์บัแบบบรรยากาศองคก์ารกลุ่มสูง171 

 วุฒินนท ์วิมลศิลป์  ศึกษาการวิจยัเร่ืองบรรยากาศองคก์ารกบัความพอใจในงานของครู

โรงเรียนมธัยมเพื่อพฒันาชนบท  กลุ่มประชากรคือขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมเพื่อพฒันาชนบท  

ในเขตการศึกษา 10  ประกอบดว้ย  จงัหวดัมหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร  ยโสธร  

อุบลราชธานีและนครพนม  โดยดดัแปลงแบบวดับรรยากาศองค์การของ Litwin  และ Stringer 

(1968)  ในมิติดา้นโครงสร้างงาน  มาตรฐานงาน  ความอบอุ่น  ความขดัแยง้  เอกลกัษณ์องค์การ

และดดัแปลงจากแบบวดั  Profile Oganizational Characteristies (POC)  ของ Likert  ในมิติดา้น
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ภาวะผูน้าํ  การตดัสินใจ  การติดต่อส่ือสาร    พบว่าขา้ราชการครูมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดย

ส่วนรวมอยูใ่นเกณฑดี์และบรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความพอใจในงานอยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติ172 

 สุจิตรา ศุภพงษ ์ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปฏิบติังาน

วิชาการอยูใ่นเกณฑม์าก 2 งาน ไดแ้ก่ งานดา้นการเรียนการสอนและงานประชุมอบรมวิชาการ มี

การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 5 งาน ไดแ้ก่ งานดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชง้านวสัดุ

ประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลการเรียน งานห้องสมุดและงาน

นิเทศภายใน สาํหรับปัญหาในการบริหารงานวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ครูผูส้อนไม่

สนใจศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารประกอบหลกัสูตรก่อนทาํการสอน ครูผูส้อนขาด

ความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่มีการสาํรวจความเพียงพอในการใชส่ื้อ

ของครู ไม่มีการนาํผลประเมินไปแกปั้ญหาร่วมกบัผูป้กครอง ไม่มีการควบคุมดูแลติดตามและ 

 171สม มัง่คั ่ง, “ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนกบับรรยากาศ

องคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธ์ปริญญา    

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 

2532), 104-107. 

 172วุฒินนท ์วิมลศิลป์, “บรรยากาศองคก์ารกบัความพอใจในงานของครูโรงเรียนมธัยม

เพ่ือพฒันาชนบท” (วิทยานิพนธ์ พบ.ม.  สาขาพฒันาสังคม  บณัฑิตศึกษา  สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์, 2533), บทคดัยอ่. 

ประเมินผลการใชห้อ้งสมุด ครูขาดความกระตือรือร้นในการเพิ่มความรู้ ในการพฒันาตนเองและ

ขาดการติดตามผลการปฏิบติังานของครู173 

 อจัฉรา จ่ายเจริญ  ไดศึ้กษาความตอ้งการของอาจารยแ์ละผูป้กครองเก่ียวกบัการบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผลการวิจยัพบว่า อาจารย์

ส่วนใหญ่แสดงความต้องการเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมากทุกฝ่ายโดยเฉพาะการบริหารฝ่าย

ปกครองเป็นความตอ้งการอนัดบัแรก รองลงมาเป็นการบริหารฝ่ายบริหารและธุรการ การบริหาร

ฝ่ายวิชาการ การบริหารฝ่ายนิเทศ ฝึกสอน ฝึกงาน และวิจยั การบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน และการ

บริหารฝ่ายกิจการพิเศษ ตามลาํดบั และเม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการของอาจารยแ์ละผูป้กครอง 

ปรากฏว่า ความตอ้งการของอาจารยแ์ละผูป้กครองเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝายประถม) ในการบริหารฝ่ายบริหารและธุรการ การบริหารฝ่าย

วิชาการ การบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน การบริหารฝ่ายกิจการพิเศษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติ แต่การบริหารในฝ่ายปกครองและการบริหารฝ่ายนิเทศฝึกสอน ฝึกงานและวิจยั แตกต่างกนั    

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากน้ีความตอ้งการของอาจารยจ์าํแนกตามประสบการณ์การสอน 

และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั ส่วนความตอ้งการของผูป้กครอง จาํแนกตาม

อาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่จาํแนกตามระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั174 

 เบญจรัตน์ เรือนงาม  ไดศึ้กษาความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ของครูปฐมวยั โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  ครูปฐมวยัมีความ

ตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ดา้นวดัและประเมินผล ดา้นส่ือเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ดา้นวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ และดา้นการ

นิเทศ อยู่ในระดบั มาก และพบว่าผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามอายุ ประสบการณ์การสอน 

ระดบัชั้นการสอน และประเภทของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05175 

 173สุจิตรา ศุภพงษ์, “การบริหารวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สาํนักงานการประถมศึกษา จงัหวดัสิงห์บุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขา

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539), บทคดัยอ่. 

 174อจัฉรา จ่ายเจริญ, “ความตอ้งการของอาจารยแ์ละผูป้กครองเก่ียวกบัการบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)” (รายงานวิจยัภาค

หลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 2539), 77-79. 

 175บญจรัตน์ เรือนงาม, “ความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู

ปฐมวยั โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), บทคดัยอ่. 

 ดุษฎี โทบุราณ ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

วางแผนในโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝั่งทะเลตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่าการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนในโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพฒันาชายฝั่งทะเล

ตะวนัออกตามทศันะของครู-อาจารยแ์ละหัวหน้าหมวดวิชา จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนอยู่ใน

ระดบัปานกลางโดยมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจดัทาํแผนงาน/งาน/โครงการอยูเ่ป็นอนัดบัแรก และมี

ส่วนร่วมในขั้นตอนการทบทวน ปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอยูเ่ป็นอนัดบัสุดทา้ย176 

 นันทนิจ เท่ียงพูนโภค ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีการดาํเนินงาน การควบคุม การพฒันาเป็นไปตาม

ขั้นตอนทั้ง 8 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ การจดัทาํแผนการเรียน การจดัครูเขา้

สอน การพฒันาบุคลากร การประเมินผลและการจบหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ่น การ
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นิเทศและการประเมินผล ส่วนปัญหาในดา้นในการปฏิบติังานท่ีประสบคือบุคลากร อาคารสถานท่ี 

งบประมาณต่างๆ ให้เพียงพอ และการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับหลกัสูตรยงัไม่ดี

เท่าท่ีควรขาดบุคลากรท่ีสอนดา้นวิชาชีพและมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของ

โรงเรียน177 

 นฤมล ป่ินรอด  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการใน

การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาํเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา ในกิจกรรมพฒันา

บุคลากร 8 ดา้น คือ การฝึกอบรม การประชุมและสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การปฐมนิเทศ การพฒันา

ทางจิตใจ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ การเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ และการโยกยา้ยสบัเปล่ียนหนา้ท่ีการงาน ผลการวิจยัพบว่า 1. บุคลากรของโรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบาํเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา มีความตอ้งการพฒันาบุคลากรในกิจกรรมการพฒันาบุคลากรทั้ง 

8 ดา้น อยู่ในระดบัมาก  2. บุคลากรของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาํเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพาไดรั้บ  

การตอบสนองความตอ้งการ ในกิจกรรมพฒันาบุคลากรทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางและนอ้ย   

 

 176ดุษฎี โทบุราณ, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลกรในการวางแผนในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในเขตพน้ท่ีพฒันาชายฝั่งทะเลตะวนัออก” (วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2539), 74. 

 177นันทนิจ เท่ียงพูนโภค, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี” (วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบณัฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540), บทคดัยอ่. 

3. เปรียบเทียบระหว่างความตอ้งการและการไดรั้บการตอบสนอง ใบกิจกรรมพฒันาบุคลากรทั้ ง 8 

ดา้น มีความแตกต่างกนั178 

 ธานินทร์ ชลจิตต์  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาความตอ้งการการนิเทศการสอนของ

ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดั

ตราด 4 ดา้น  ผลการวิจยัพบว่า ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชด้า้นกิจกรรมการเรียนการ

สอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลประเมินผล พบว่า ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด มีความตอ้งการการนิเทศ   

การสอนอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับความต้องการจากมากไปหาน้อยดังน้ี  การวดัผล และ

ประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชส่ื้อการเรียนการสอน 

เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการการนิเทศการสอนจาํแนกตามประสบการณ์  พบว่าโดยรวมและราย

ดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นส่ือการเรียนการสอนมีความแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยมีความตอ้งการการนิเทศการสอนมากกว่าครู

ท่ีมีประสบการณ์มาก และเปรียบเทียบความตอ้งการการนิเทศการของครูผูส้อน จาํแนกตามขนาด 

โรงเรียนพบว่า ครูผูส้อนมีความตอ้งการการนิเทศการสอนโดยรวมและดา้นส่ือการเรียนการสอน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ดา้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน ดา้นวดัผลและประเมินผลในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ179 

 บุญเถา บุราณ  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัญหาการปฏิบติังานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารและครูวิชาการ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ปฏิบติังานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีปัญหาอยูใ่น

ระดบัปานกลางทุกดา้น  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแ้ก่ ดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและ 

 

 178นฤมล ป่ินรอด, “ความต้องการและการตอบสนองความตอ้งการในการพฒันา

บุคลากรของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาํเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา

มหาบณัฑิตสาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2541), บทคดัยอ่. 

 179ธานินทร์ ชลจิตต์, “การศึกษาความตอ้งการการนิเทศการสอนของครูผูส้อนระดบั

ประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยับูรพา, 2542), บทคดัยอ่. 

ส่ือการเรียน ดา้นห้องสมุด ดา้นการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช  ้ดา้น

นิเทศภายใน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการประชุมอบรมวิชาการ180 

 นงนุช อสัมภินวงศ ์  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความตอ้งการพฒันาวิชาการของครูโรงเรียน

เบญจมานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี  ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการพฒันาวิชาการของครูโรงเรียน

เบญจมานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรีอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตรและองคป์ระกอบของหลกัสูตร ดา้นการนิเทศและการ

พฒันาบุคลากรทางการสอนและด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและ  ผลการ

เปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาวิชาการ พบว่า ระหว่างครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยและประสบการณ์ 

มากมีความตอ้งการพฒันาวิชาการทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ181 

 ชานนท ์ตน้ยอด  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาปฏิบติังานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและหัวหน้า
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กลุ่มประสบการณ์ โดยส่วนรวมและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมากแต่ในดา้นการวดัและประเมินผล 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการ

ปฏิบติังานวิชาการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก182 

 สมหมาย  หวลอาวรณ์  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองศึกษาลกัษณะการตดัสินใจสั ่งการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอาํเภอวงันํ้ าเยน็ สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ผลการวิจยัพบว่า  

1. ลกัษณะการตดัสินใจสัง่การของผูบ้ริหารโรงเรียนตามทศันะของครูผูส้อน ในการบริหารงาน     
 

 180บุญเถา บุราณ, “ศึกษาปัญหากาปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สาํนักงานการประถมศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ” (วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา

มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2542), 

บทคดัยอ่. 

 181นงนุช อสัมภินวงศ์, “ความต้องการพฒันางานวิชาการของครูโรงเรียนเบญจมา

นุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2542), บทคดัยอ่. 

 182ชานนท์ ตน้ยอด, “การศึกษาการปฏิบติังานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สาํนักงานประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2542), บทคดัยอ่. 

ทั้ง 6 ดา้น พบว่า งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพสัดุ งานอาคาร สถานท่ี และงาน

ความสมัพนัธ์ชุมชน ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลของตนเองในการตดัสินใจสั ่งการในระดบัปานกลาง และ

ดา้นงานกิจการนกัเรียน บริหารใชข้อ้มลูของตนเองในการตดัสินใจสัง่การในระดบัน้อย  2. ผลการ

เปรียบเทียบลักษณะการตัดสินใจสั ่งการของผูบ้ริหาร ตามทัศนะของครูผูส้อนในโรงเรียน

ประถมศึกษา จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นงานวิชาการ ดา้นงานธุรการการเงินและพสัดุ ดา้นงานกิจการ

นกัเรียน ดา้นงานอาคารสถานท่ี และดา้นงานความสมัพนัธชุ์มชน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นงานบุคลากรไม่แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดย

ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05183 

 อุทัย สุมิพนัธ์  ได้ทาํการวิจัยเร่ืองความตอ้งการพฒันาบุคลากร ของสาํนักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัระยอง  ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาความตอ้งการ
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พฒันาบุคลากร สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัระยอง โดยแยก

ตามประเภท ของขา้ราชการและแยกตามประสบการณ์ ทั้ง 6 ดา้น พบว่าบุคลากรมีความตอ้งการ

พฒันาอยู่ในระดบัสูง เกือบทุกดา้น ยกเวน้ ขา้ราชการท่ีมีประสบการณ์มาก มีความตอ้งการดา้น

การศึกษาต่อในระดบัตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ184 

 มงคล อิ๊ดเหลง็  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสัง่การในการ

บริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ดา้น

ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่งานวิชาการ และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ งานธุรการ การเงิน

และพสัดุ  1. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูชายและหญิงในการตดัสินใจสั ่งการในการบริหาร

โรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น

พบว่า งานธุรการการเงินและพสัดุ งานอาคารสถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติส่วน

ดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั  2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมตามประสบการณ์ในการตดัสินใจสัง่การ  

 183สมหมาย  หวลอาวรณ์, “ศึกษาลกัษณะการตดัสินใจสั ่งการของผูบ้ริหารโรงเรียน

ตามทัศนะของผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอาํเภอวงันํ้ าเย็น  

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้” (วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2543), บทคดัยอ่. 

 184อุทัย สุมิพันธ์, “ความต้องการพฒันาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัระยอง”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2543), บทคดัยอ่. 

ในการบริหารโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาราย

ดา้นพบว่างานวิชาการ งานบุคลากรแตกต่างกนัอ่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนไม่

แตกต่างกนั185 

 เสริมศกัด์ิ โรยสุวรรณ  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

การบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัระนอง  ผลการวิจยั

พบว่า  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครู โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการการเงิน

แลพสัดุ งานอาคารสถานท่ี และงานความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง 

ส่วนงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก  2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั 
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การบริหารโรงเรียน ของขา้ราชการครู ตามตวัแปรประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า งานวิชาการ 

งานอาคารสถานท่ีงานบุคลากร มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่มี

ความแตกต่างกนั186 

 วฒันะ มาลยั  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองศึกษาความตอ้งการการนิเทศภายในของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผลการวิจยั

พบว่า ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการ

เรียนการสอน และดา้นการวดัผลประเมินผล กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา

สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอพนมสารคาม จาํนวน 186 คน ผลการวิจยัพบว่า ความ

ตอ้งการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอพนม

สารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัตามความตอ้งการ

ดงัน้ี ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช  ้ดา้น การจดักิจกรรม

การเรียนการสอน และด้านส่ือการเรียนการสอนและดา้นส่ือการเรียนการสอน ความตอ้งการ           

.   

 

 185มงคล อิ๊ดเหล็ง, “การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจสั ่งการในการบริหาร

โรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดัตราด” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา

มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2543), 72-73. 

 186เสริมศกัด์ิ โรยสุวรรณ, “ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหาร

โรงเรียนของขา้ราชการ ครู สาํนักงานการประถมศึกษา จงัหวดัระนอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิททยาลยั  มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2544), 

บทคดัยอ่. 

การนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษาจาํแนกตามประสบการณ์ทางการสอนแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ187 

 วิทยา แสงจนัทร์  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองสภาพการมีส่วนร่วมและความตอ้งการมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาของครูผูส้อน สังกดัสาํนักงานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย  ผลการวิจยัพบว่า  1. ครูผูส้อนโดยรวมและจาํแนกตามเพศ ขนาด

โรงเรียน และประสบการณ์ในการสอนมีสภาพการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีความตอ้งการมี

ส่วนร่วมดงักล่าว โดยภาพรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  2. ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีสภาพ

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมและเป็น 
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รายดา้น มีความตอ้งการมีส่วนร่วมดงักล่าว โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น 7 ดา้น ไม่แตกต่างกนั แต่

ครูผูส้อนเพศหญิง มีสภาพการมีส่วนร่วมดา้นการเรียนการสอน มากกว่าครูผูส้อนเพศชาย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3. ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจในงานบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะภาพรวมและเป็นรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้น

การเรียนการสอน ดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน และด้านการวดัและ

ประเมินผล และมีความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

ดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการมากกว่าครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็ก  อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีสภาพการมีส่วน

ร่วมและมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในดา้นอ่ืนๆ ไม่ต่างกนั  4. ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการ

สอน มีสภาพการมีส่วนร่วมและมีความต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนประถม โดยเฉพาะภาพรวมและเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ครูผูส้อนท่ีมี

ประสบการณ์ในการสอนตั้ งแต่ 11 ปีข้ึนไปมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในดา้นการเรียนการสอน

มากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 6 - 10 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05188 

187วฒันะ มาลยั, “ศึกษาความตอ้งการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษา

สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2544), 

บทคดัยอ่. 

 188วิทยา แสงจันทร์, “สภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาของครูผูส้อน  สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา จงัหวดัหนองคาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2544), บทคดัยอ่. 

 เกสร กอกอง  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการรับรู้และการจดัทาํสารนิทศัน์ของครูอนุบาลใน

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า   1. ครูอนุบาลในโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานครมีการรับรู้การจดัทาํสารนิทศัน์ อยู่ในระดบัสูงและมีการจดัทาํสารนิทศัน์อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และมีการรับรู้การจดัทาํสารนิทศัน์สมัพนัธก์นักบัการจดัทาํสารนิทศัน์ท่ีระดบั .01  

2. ครูอนุบาลท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีการรับรู้การจดัทาํสารนิทศัน์ ต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 แต่พบว่าครูอนุบาลท่ีมีวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนชั้นอนุบาล และ 

รับผิดชอบจาํนวนนักเรียนในชั้นแตกต่างกนั มีการรับรู้การจดัทาํสารนิทศัน์ไม่แตกต่าง  3. ครู

อนุบาลท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา และรับผิดชอบจาํนวนนักเรียนในชั้นแตกต่างกนัมีการจัดทาํสาร
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นิทศัน์ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่าครูอนุบาลท่ีมีประสบการณ์ในการสอนชั้นอนุบาลแตกต่างกนัมีการ

จดัทาํสารนิทศัน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05189 

 ปัญหา สิทธิพล ไดศึ้กษาความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอสนามชยัเขต  จังหวดัฉะเชิงเทรา และ

เปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จาํแนกตามเพศ

และประสบการณ์การสอน ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่งานวิชาการ งาน

บุคลากร งานกิจการนกัเรียน งานความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน งานอาคารสถานท่ี และ

งานการเงินและพสัดุ  2. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p<.05)       

3. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จาํแนก

ตามประสบการณ์การสอน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.05)190 

 สมหมาย มิ่งพฤฒิ  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูน้าํและปัจจยับรรยากาศท่ีมีผลต่อ

การมีส่วนร่วมในการบริหารของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในจงัหวดัสมุทรปราการ  ผลการวิจยั       

 189เกสร กอกอง, “การรับรู้และการจดัทาํสารนิทศัน์ของครูอนุบาลในโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวยั  บณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), บทคดัยอ่. 

 190ปัญหา สิทธิพล, “ความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2545), 64-66. 

 

พบว่า  พนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี      

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป  รายไดต่้อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 

17,001  บาท  ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี  เคยไดรั้บการฝึกอบรมระหว่างปฏิบติังานใน

องค์การและพบว่า  1. พนักงานปฏิบติัการของบริษทัในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวดั

สมุทรปราการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบักลาง

และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น คือ ดา้นการแสดงความคิดเห็น  ดา้นการวางแผน  ดา้นการปฏิบติังาน

และดา้นการติดตามผลและการประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  2. พนกังานปฏิบติัการของบริษทั



125 

 

ในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานดา้นการติดตามผลและการประเมินผลมากกว่าเพศหญิง  3. พนกังานปฏิบติัการของ

บริษทัในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในจงัหวดัสมุทรปราการมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.01  โดยพนักงานทีมีอายุ 42 ปีข้ึนไป  

จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุในช่วงอ่ืน ๆ  ในดา้นการแสดง       

.ความคิดเห็น  ดา้นการวางแผนและดา้นการปฏิบติังาน  แต่พนกังานท่ีมีอายุ  36-41  ปี   จะมีผลต่อ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุในช่วงอ่ืน ๆ  ในดา้นการติดตามผลและ

ประเมินผล  4. พนักงานปฏิบัติการของบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด

สมุทรปราการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  5. พนกังานปฏิบติัการของบริษทัในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญท่ีระดบั 0.01  โดยพนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ  

17,001  บาท  จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากกว่าพนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือน

ในช่วงอ่ืน ๆ  6. พนักงานปฏิบัติการของบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด

สมุทรปราการท่ีมีประสบการในการทาํงานแตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05191 

 รัชฏาพร สุปินนะ  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความตอ้งการการจดักิจกรรมนันทนาการของ

บุคลากรโรงเรียนเอกชนในเครืออุรสุลิน กรุงเทพ  ผลการวิจยัพบว่า  1. เพศ มีความสมัพนัธก์บั 

 191สมหมาย มิ่งพฤฒิ, “พฤติกรรมผูน้าํและปัจจยับรรยากาศท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน

การบริหารของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวดัสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 

บทคดัยอ่. 

ความตอ้งการในการจดักิจกรรมนันทนาการดา้นการดาํเนินการ ในระดบัของความตอ้งการและ

ประเภทกิจกรรมนนัทนาการ โดยค่าเฉล่ียของความตอ้งการการจดัการกิจกรรมนนัทนาการของเพศ

ชายสูงกว่าค่าเฉล่ียของเพศหญิง และเพศชายมีความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการมากกว่าเพศหญิง

2. อาย ุมีความสมัพนัธก์นัตามความตอ้งการในการจดักิจกรรมนนัทนาการ ในระดบัความตอ้งการ

และประเภทกิจกรรมนนัทนาการ โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีความตอ้งการมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน และ

กลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความตอ้งการน้อยกว่ากลุ่มอายุอ่ืน  3. ตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการในการจดักิจกรรมนนัทนาการในดา้นการดาํเนินการและประเภทกิจกรรมนนัทนาการ192 
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 ปรีดา ไกรสาลีย ์ ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาอาจารยข์อง

อาจารยม์หาวิทาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการวิจยัพบว่า  1. อาจารยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

มีปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาอาจารยโ์ดยรวมและในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง  2. 

อาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีปัญหาและความตอ้งการในการ

การพฒันาอาจารยโ์ดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า ปัญหาดา้นการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ดา้นการทาํวิจยัดา้นการเขียนตาํราและบทความ

ทางวิชาการ และดา้นการสอนไม่พบความแตกต่างกนั และความตอ้งการในการพฒันาอาจารยทุ์ก

ดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3. อาจารยท่ี์มีตาํแหน่งทางวิชาการเป็น

อาจารยผ์ูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์มีปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาอาจารย์

โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  4. อาจารยท่ี์มี

ประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกว่า 5 ปี, 5 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปีข้ึนไป มีปัญหาและความตอ้งการ

ในการพฒันาอาจารยโ์ดยรวมและในแต่ละดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05193 

 ศิริพร ตนัติยมาศ  ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมี

ประสิทธิผล  สงักดักรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  1. องคป์ระกอบของการบริหารเครือข่าย

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  สงักดักรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย  8  องค์ประกอบ  เรียงตามลาํดบั

ตามนํ้ าหนกัขององคป์ระกอบจากมากไปหานอ้ย  คือ 1) กิจกรรมท่ีทาํร่วมกนั  2) การใชเ้ทคโนโลย ี  

 

 192รัชฎาพร สุปินนะ, “ความต้องการการจัดการกิจกรรมนันทนาการของบุคลากร

โรงเรียนเอกชนในเครืออุรสุลิน กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  

สาขาการจดัการนนัทนาการ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคดัยอ่. 

 193ปรีดา ไกรสาลีย ,์ “ปัญหาและความต้องการในการพฒันาอาจารยข์องอาจารย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการอุดมศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคดัยอ่. 

3) ทกัษะดา้นภาวะผูน้าํ  4) ผูน้าํเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วม  5) การติดต่อส่ือสาร  6) การมีส่วน

ร่วมของสมาชิก  7) องค์การ (เครือข่ายโรงเรียน) แบบมีส่วนร่วม  8) บรรยากาศการมีส่วนร่วม      

2. ระดบัของประสิทธิผลการบริหารเครือข่ายโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก194 

 ไพโรจน์ มินสาคร  ไดศึ้กษาความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ผลการศึกษาพบว่า  1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ส่วน

ใหญ่มีความตอ้งการ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้ดา้นกิจการนักเรียนอยู่ในระดบัมาก 2. การ
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เปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ พบว่า บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งหน้าท่ี

ต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยรวม

ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นวิชาการ และดา้นบริหารและธุรการแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอาจารยต์อ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นวิชาการ

มากกว่าเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านบริหารและธุรการ

มากกว่าอาจารย ์บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั ตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั 

ตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยรวมและรายดา้น 

ไม่แตกต่างกนั195 

 อนงค ์ อนนัตริยเวช  ศึกษาวิจยั ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลยัของ

อาจารยม์หาวิทยาลยัไทย:การศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วม

ในการบริหารมหาวิทยาลยัของอาจารย ์ มีทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมหาวิทยาลยั  ซ่ึงปัจจยั

ภายในไดแ้ก่ 1.ความซบัซอ้นของโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลยั 2. จาํนวนและคุณวุฒิ

ของอาจารย ์3. การรับแนวคิดตะวนัตกในการบริหารมหาวิทยาลยั 4. การปรับปรุงพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลยัและสถาบนัท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วม  ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  1.นโยบายการบริหาร

มหาวิทยาลยัของรัฐ 2.การกระจายสงักดัและการรวมสงักดั3.สภาพเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองท่ี 

 
194ศิริพร ตันติยมาศ, “รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมี

ประสิทธิผล  สงักดักรุงเทพมหานคร” (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาค

วิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), บทคดัยอ่. 

 195ไพโรจน์ มินสาคร, “ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 2550), บทคดัยอ่. 

เป็นประชาธิปไตย  นอกจากน้ี ผูบ้ริหารต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารของ

อาจารยโ์ดยการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหอ้าจารยไ์ดร่้วมตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง  ส่วน

อาจารยต์อ้งมีวินยัในตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีส่วนร่วมอย่าง

ชดัเจน  และการจัดการยุคใหม่ประการสําคญั  ตอ้งสร้างจิตสาํนึกร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและ

อาจารยว์่า  การมีส่วนร่วมในการบริหารอาจารย ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดในมหาวิทยาลยั  

จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของสถาบนัและสงัคมโดยรวม196 
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 อภิญญา  กังสนารักษ์  ศึกษางานวิจัยเร่ือง  รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

องค์กรท่ีมีประสิทธิผล  ระดบัคณะของสถาบนัอุดมศึกษา  ผลการวิจบัพบว่ารูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในองคก์รท่ีมีประสิทธิผล  ระดบัคณะของสถาบนัอุดมศึกษา  มีองค์ประกอบดา้น

ต่างๆ  ดงัน้ี 1.ดา้นการแบ่งปันอิทธิพล ระดบัคณะของสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ความพึงพอใจ

ในความสาํเร็จของงาน  ไดรั้บการยอมรับนับถือ  มีการจูงใจในการทาํงาน  มีความรับผิดชอบ  มี

ความกา้วหน้า  มีความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  มีความมัน่คงในการทาํงาน  มีความพึง

พอใจในสภาพการทาํงาน  เพ่ือนร่วมงานและนโยบายการบริหาร  2.ดา้นการแบ่งปันขอ้มลู  ภายใน

คณะตอ้งมีระบบสารสนเทศในการบริหาร  ตั้งแต่การเก็บรวบรวมขอ้มลูการท่ีเก็บรักษาขอ้มูล  การ

ประมวลขอ้มลู  และการนาํเสนอขอ้มลู  ตลอดจนมีลกัษณะและประเภทของขอ้มลูท่ีผูบ้ริหารระดบั

คณะใหก้บับุคลกรในคณะ 3. ดา้นการแบ่งปันอาํนาจ  ผูบ้ริหารระดบัคณะ  ควรมีพฤติกรรมแบบมุ่ง

คน  และภูมิหลงัด้านอายุ  การศึกษา  ประสบการณ์สอน  ประสบการณ์บริหาร และตาํแหน่ง

วิชาการ197 

 มยั  สุขเอ่ียม ไดท้าํวิจยัเร่ือง  รูปแบบการวางแผนพฒันาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  พบว่า  ผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้ส่วนร่วมและตอ้งการมีส่วนร่วมในการ

วางแผนพฒันาการศึกษาสูงกว่าผูบ้ริหารระดบักลาง  ระดบัตน้  และอาจารย ์ตามลาํดบัยงัพบอีกว่า  

อาจารยมี์ส่วนร่วมและตอ้งการมีส่วนร่วมตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืน  ทั้งน้ี  ในการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่ม      

. 

 196อนงค ์ อนนัตริยเวช, “ศึกษาการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยัของอาจารยม์หาวิทยาลยั

ไทย: การศึกษาเชิงประวติัศาสตร์” (วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา  

ภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 2544,บทคดัยอ่. 

 197อภิญญา   กังสนารักษ์ ,   “ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรท่ี มี

ประสิทธิผล  ระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอุดมศึกษา   ภาควิชาอุดมศึกษา   คณะครุศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั), 2544,บทคดัยอ่. 

มากนอ้ยแตกต่างกนัตามบทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบและความเก่ียวขอ้งกบัแผนแต่ละระดบั  

ส่วนวิ ธีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมควรใช้หลายๆ  วิ ธี  เช่น  การประชุมสัมมนา   การเป็น

คณะกรรมการวางแผนระดบัต่างๆ การใหข้อ้มลู เป็นตน้198 

 

งานวจิยัต่างประเทศ 
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 มูราตะ (Murata) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสภาพปัญหาของการบริหารงานในโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษาในประเทศไทย โดยศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัอุปสรรคการบริหารงานโรงเรียน

ท่ีทาํให้ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดแ้ก่อะไรบา้ง และแนวทางท่ีจะปรับปรุง

สหภาพเหล่านั้น ควรจะดาํเนินการอยา่งไร กลุ่มตวัอยา่งท่ีสอบถาม ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหาร

โรงเรียนระดบัต่างๆ คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน และผูน้าํชุมชนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เชียงใหม่ 

เชียงราย อุดรธานี สงขลา ประเด็นท่ีพบไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งร้อย 78.5 ระบุว่า การกระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจไปสู่ระดบัตํ่า ปรากฏอยูน่อ้ยมาก เป็นปัญหาในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ199 

 เอดเอลแจค (Erdeljac) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ

ศึกษาธิการและประธานสหภาพครูโรงเรียนในรัฐเพนซิลวาเนีย  ลกัษณะของการมีส่วนร่วมท่ีศึกษา

ประกอบดว้ยขอบเขตของการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจ ระดบัความเก่ียวขอ้งของบุคลากร

กบัขอ้มลูท่ีใชต้ดัสินใจ ขอบเขตของการติดต่อส่ือสารและการจูงใจระดบัของประชามติ และการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มในการตดัสินใจขอบเขตของการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมสาํหรับการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ขอบเขตของสมาชิกในระดบัต่าง ๆ ท่ีจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย หลกัสูตร 

บุคลากร นกัศึกษา งบประมาณ และบริการ ขอบเขตของโครงสร้างปกติท่ีเป็นอยูแ่ละการมีส่วนร่วม

ของครูท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจ ผลการวิจยั พบว่า ศึกษาธิการมีการรับรู้แตกต่างจากประธาน 

สหภาพครูโดยท่ีรับรู้ว่าระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจ การเพิ่มในขอบเขตการมีส่วน

ร่วม การไดรั้บขอ้มลู การติดต่อส่ือสาร การร่วมตดัสินใจโดยกลุ่ม การใหค้วามสาํคญัแก่บุคลากร 

 

 

 
198มยั  สุขเอ่ียม. อา้งถึงในศิริพร  ตนัติยมาศ, ”รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน

แบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิยาลยัศิลปากร,2550). 35. 

 199Murata, Yokuo, “The Feature and Problems of the Primary Educational 

Administration in Thailand : A Survey of Five Provinces” (Insukuba : Institute of Education 

University of Isukuba Ibaraki, 1985), 10. 
ในระดบัล่าง และการเพิ่มการตดัสินใจใหแ้ก่บุคลาการตามท่ีเหมาะสมมากกว่าการรับรู้ของประธาน

สหภาพครู นอกจากนั้นศึกษาธิการยงัเห็นว่า ควรขยายขอบเขตการมีส่งวนร่วมของครูท่ีมีอยู่200 

 ฟาวเ์ลอร์ (Fowler) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจสัง่การกบัขวญักาํลงัใจในการทาํงานของครู อาจารยใ์นโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐต่างๆ 

ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้น
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กิจการนักเรียน ดา้นบุคลากร ดา้นทรัพยากร และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน” ผลการวิจยั พบว่า        

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสัง่การ มีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

2. ครูอาจารยใ์นโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั ่งการกบัครูอาจารยโ์รงเรียนท่ี

ไม่เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจสัง่การ มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานแตกต่างกนั201 

 โอกแลนด์ (Hoagland) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู-อาจารย ์

โรงเรียนมธัยมศึกษาเก่ียวกบักระบวนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั ่งการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

โดยมุ่งเปรียบเทียบทศันะของครู-อาจารยแ์ละผูบ้ริหารในเร่ือง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ

ความพึงพอใจในบทบาทโดยศึกษาจากผูบ้ริหารและครู  – อาจารย ์ โรงเรียนมธัยมศึกษาในรัฐ

อิลลินอยส์  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครู - อาจารยท่ี์มีอายปุระสบการณ์ในการทาํงาน และขาด

โรงเรียนต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสัง่การแตกต่างกนั202  

 เรแมน (Rahman) ได้ทาํการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั ่งการของ

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในซาอุดิอารเบีย  ทาํการศึกษาการตดัสินใจสัง่การเก่ียวกบังาน 3 ประการ คือ 

การตดัสินใจเม่ือผูบ้งัคบับญัชาเสนอข้ึนมา การตดัสินใจเก่ียวกบังานประจาํ และการตดัสินใจท่ี

ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคข้ึ์นมาเอง ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

สัง่การของผูบ้ริหารเก่ียวกบังาน ทั้ง 3 ประเภท  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ  2. ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสัง่การมากกว่าผูบ้ริหารระดบัตํ่ากว่าจากการวิจยัทั้งในและ  

 200Erdeljac, C.P., “Participate Decision Making in Pennsylvania Public School 

Perception of Superintendents and Teacher Union Presidents” (Dissertation Abstracts 

International, 1985), 3250-A. 

 201Fowler, M.B., “The Relationship Between Teacher’s Perceived Participation 

inEducational Decision-Making and Teacher Morale in Selected Elementary School In Targeted 

Southeastern States”  (Dissertation Abstract International, 1986), 3204-A. 

 202Hoagland, J.L., “Principal’s and Teacher’s Perceptions of Teacher Participationin 

The Decision Process in Public Secondary Schools With and Without A Collective Bargaining 

Contract” (Dissertation Abstract International, 1986), 3550-A. 

ต่างประเทศท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า งานหลกัสูตรและบริหารงานวิชาการ ทั้ง 6 ดา้น คือ 

ดา้นหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ดา้นวดัและประเมินผล ดา้นส่ือเพ่ือพฒันาการ

เรียนรู้ ดา้นวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และดา้นการนิเทศ เป็นงานสาํคญัท่ีสุด ผูบ้ริหารจะตอ้งให้

ความสาํคญั จะตอ้งให้ผูส้อนท่ีใกลชิ้ดกนัมากท่ีสุด เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย การ

วางแผน การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน การตดัสินใจ จาํเป็นท่ีจะตอ้งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วม และ
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จะตอ้งดาํเนินการเป็นคณะและทาํงานเป็นทีม นับตั้ งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดถึงผูป้ฏิบติั ลกัษณะ

และปริมาณการมีส่วนร่วมนั้นมีความแตกต่างกนัไปสาํหรับผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญัใน

การกาํหนดนโยบาย การวางแผน และการนาํแผนไปปฏิบติั การมีส่วนร่วม การตดัสินใจ การ

ประเมินผล การปรับปรุงแกไ้ข ตามหลกัการจดัการศึกษาโดยทัว่ๆ ไป ถือว่า งานวิชาการ จดัไดว้่า

เป็นงานหลกัของโรงเรียน โรงเรียนจะมีคุณภาพการศึกษาดีเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน หากครูมีคุณภาพและมีการดาํเนินงานทางดา้นวิชาการท่ีดี คุณภาพการศึกษา

ยอ่มจะเกิดข้ึนแก่นกัเรียน การท่ีครูจะดาํเนินงานทางวิชาการไปดว้ยดีนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่

และใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือแก่ครูในการดาํเนินงานใหเ้กิดความมัน่ใจ และปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ดว้ยดีโดยมีการประสานงานร่วมกนั และยงัส่งเสริมให้ครูไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการ จะทาํใหค้รูเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของงาน และงานวิชาการก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด203 

 มิลเลอร์ (Miller) ไดศึ้กษา การกาํหนดการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนพฒันา

หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชข้องโรงเรียนชนบทในสหรัฐอเมริกา จากการวิจยัแสดงให้เห็น

ถึงความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างการเขา้มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาหลกัสูตร และการนํา

หลกัสูตรไปใชซ่ึ้งการใหค้รูมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์อยา่งมากในดา้นการยอมรับและความเขา้ใจ204 

 205เดวิสและนิวสตรอม ได้ทาํการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ  

พบว่า ขอ้จาํกดัของการมีส่วนร่วมว่าผูมี้ส่วนร่วมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถเพื่อท่ีจะเขา้ร่วมอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ถา้บุคคลมีความรู้ท่ีหลากหลายดว้ย  จะยิ ่งทาํให้การมีส่วนร่วมเพิ่มประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน205 

 203Rahman, A.S.A., “Administrator’s Participation in the Decision-making Process : 

A Case Study of King Faisal University in Saudi Arabia” (Dissertation Abstract International, 

1986), 1448-A. 

 204Miller, Jeffery Alan., “Required Teacher Participation in Curriculum Planning and 

Implementation of Curriculum Guides” (Dissertation Abstract International, 1989), 320-A. 

 205Davis Keith and John W.Newstrom, Human  Behavior at Work:Oganizational,7th 

ed.International Student Edition (New York:McGraw-Hill Book Company,1989).241. 

สรุป 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์

การบริหารแบบมีส่วนร่วมและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้ป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัยเร่ือง “ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
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โรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยนาํแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ไดแ้ก่ ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ (Science process skills)   ของสมาคมอเมริกนัเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ หรือ 

AAAS (American Association for the Advancement of Science) ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์                   

สมยศ     นาวีการ  อุทยั  บุญประเสริฐ    ธีระ  รุณเจริญ  ปรัชญา เวสารัชช ์   นรินทร์ชยั   พฒันพงศา     

จรรยารักษ์   บุณยานุเคราะห์     ภูวณัฐสร์  หนูมาก   อภิญญา  เวชยชยั   จนัทรานี  สงวนนาม                 

อนนัตชยั  อุทยัพฒันาชีพ   สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง  ไบรยแ์มน (Bryman)     สวอนสเบิร์ก   เฮาส์(House)     

โรเบิร์ตและไอวิง   (Robert & Irving)    ลอเลอร์(Lawler)      แอนโทนี    เรนซิส ไลเคิร์ท 

(Rensis  Likert)    เดวิด แมคเคลแลนด(์David  McClelland)    ฮงัทิงตนัและเนลสัน(Hungtington & 

Nelson)   สวอนสเบิร์ก(Swanaburg)      ชชัคิน(Sashkin)   ยคุล(์Yukl)  โคเฮนและอพัฮอฟ (Cohen ; 

& Uphoff)   วรูมและเดซ่ี (Vroom and Deci)     ฟาวเ์ลอร์(Fowler) มาวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือนาํไปสู่งานวิจยัและการออกแบบสอบถามต่อไป 
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บทท่ี 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ือง  “ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร  เพ่ือทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ เพ่ือทราบความสัมพนัธ์ทกัษะทางวิทยาศาสตร์

ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีใชว้ิธีการวิจยัโดยการวิจยัเชิงปริมาณและการเชิงวจิยัคุณภาพ 

(mixed  methodology)206  โดยขั้นตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)  และ

ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  research)  วตัถุประสงค์ คือ   1) เพ่ือทราบ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร  2) เพ่ือทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) เพ่ือทราบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการ

ดาํเนินการวิจยัผูว้ิจยัจาํแนกเป็นสองส่วน คือ  ส่วนท่ีหน่ึง : ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั และส่วนท่ี

สอง : ระเบียบวิธีวิจยัและสรุปยอ่  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนดําเนินการวจิยั 

 เพ่ือใหก้ารวิจยัดาํเนินไปตามระเบียบวิธีวิจยั  และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

วิจยัท่ีกาํหนดไว ้  ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนอขั้นตอนดาํเนินการวิจยัไว ้ 4 ขั้นตอน  คือ 

ขั้นตอนที่ 1  การจดัเตรียมโครงการวจิยั 

 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัอยา่งเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจยั  เร่ิมตน้

ดว้ยการศึกษาสภาพปัญหาและความจาํเป็นท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการบริหารของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน                 

ใ           

 206Abbas  Tanokkori  and  Charles Tedlie, Mixed  Methodology : Combining 

Qualitative and Quantitative Approaches (California : Sage, 1998), 21-25. 
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ดว้ยการวิเคราะห์  สงัเคราะห์  แนวคิด  ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  จากตาํรา  เอกสาร

วิชาการ  ขอ้มลูสารสนเทศ  งานวิจยัต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากส่ือหลากหลายทัว่ไป

และส่ืออิเลคทรอนิกส์  เพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  จัดทาํโครงร่างการวิจัย  นําเสนอ

อาจารยท่ี์ปรึกษาและสอบปกป้องโครงร่างการวิจยั  โดยขั้นสุดทา้ยของขั้นน้ีเป็นการปรับแกไ้ข

โครงร่างการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่างการวิจยัและขออนุมติั

บณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือดาํเนินการวิจยั 

ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวจิยั 

 การดาํเนินการวิจยัเพ่ือตอบคาํถามการวิจยั ขอ้ 1 องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์

ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีองค์ประกอบใดบา้ง   

ขอ้ 2 องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานมีองคป์ระกอบใดบา้ง  และขอ้ท่ี 3 ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในการบริหารในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

หรือไม่ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูว้ิจยักาํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั  ดงัน้ี 

 1.1  ศึกษาวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และสรุปวรรณกรรมเก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์

ของผูบ้ริหารตามแนวคิดของนกัวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของ (Science process skills)   ของสมาคมอเมริกนัเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ 

(American Association for the Advancement of Science :AAAS.)   ประกอบดว้ย 1) การสงัเกต  2) 

การวดั  3) การจาํแนกประเภท  4) ทกัษะการใชค้วามสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัเวลา  5) ทกัษะการ

คาํนวณและการใชจ้าํนวน  6) ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล  7) ทกัษะการลง

ความเห็นจากขอ้มลู  8) ทกัษะการพยากรณ์  9) ทกัษะการตั้ งสมมุติฐาน  10) ทกัษะการควบคุมตวั

แปร  11) ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป  12) ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  13) ทกัษะ

การทดลอง  ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดย้ดึตามแนวทฤษฎีของสมาคมอเมริกนัเพ่ือความกา้วหน้าทาง

วิทยาศาสตร์(American Association for the Advancement of Science :AAAS.) มาทาํการวิจยัใน

คร้ังน้ี                                                                                                   
 1.2  ศึกษาวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และสรุปวรรณกรรมเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเ รียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานของ                        

ชูชาติ   พ่วงสมจิตร์   สมยศ  นาวี  อุทัย  บุญประเสริฐ   ธีระ  คุณเจริญ  ปรัชญา  เวสารัชช ์         
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นรินทร์ชัย  พฒันพงศา  จรรยารักษ์  บุณยานุเคราะห์  ภูวณัฐสร์  หนูมาก  อภิญญา  เวชยชัย 

จนัทรานี  สงวนนาม  อนนัตชยั อุทยัพฒัาชีพ  สมัฤทธ์ิ  กางเพง็  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ  วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ  วิลาพร  มาพบสุข ธร สุนทรายุทธ  สุเมธ  แสงน่ิมนวล   

นกัวิชาการต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดแ้ก่   A. Bryman, Robert J. House , 

E.E. Lawler, Rensis  Likert, Hungtington, Sammual, , Gary A Yukl, Victor H Vroom and  

Edward L Deci, McClelland, Cohen, J.M., & Uphoff , Fowler     

 1.3  ศึกษาวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และสรุปวรรณกรรมเก่ียวกบัโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ   นวลจนัทร์ พรหมจนัทร์   สนิท  ซ่ือสตัย ์  สุทธิเมธ  ชยัเพชร์ และดาํเกิง  เงินพลบัพลา 

 1.4  นาํขอ้สรุปขอ้ 1.1-1.3 (องค์ความรู้เก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร    

ท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน) แลว้วิเคราะห์ (content analysis) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 1.5  นาํแบบแบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured  interview) ท่ีสร้างข้ึนให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ แกไ้ขตามคาํแนะนาํและนาํไปสมัภาษณ์ 

  1.5.1 ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

จาํนวน 3 คน        

     1.5.2 นกัวิชาการระดบัมหาวิทยาลยั   จาํนวน 3 คน 

 1.5.3 ผูบ้ริหารระดบัสูง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์  ผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จาํนวน  3  คน 

 1.6  ประมวลตวัแปรทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

เอกสาร(documentary  analysis) การสัมภาษณ์(interview) นําข้อมูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  สรุปตัวแปรทั้ งหมดเพ่ือนําไปสร้างแบบสอบถามชนิด

ประมาณค่า rating  scale ขั้นท่ี 2 ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 2   การร่างรูปแบบ  1. วิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหาร 2. วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผูว้ิจยักาํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั  ดงัน้ี 

 2.1  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

        2.1.1 นาํตวัแปรจากการจดัการทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีประมวล

สรุปจากขั้ นท่ี 1 พฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจัยในลกัษณะแบบสอบถาม (questionnaire) ชนิด

จดัลาํดบัคุณภาพห้าระดบั (Likert’s rating scale) โดยกาํหนดค่านํ้ าหนักระดบัความสาํคญัของตวั

แปรทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.1.2  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั  แบบสอบถาม  โดยการตรวจความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(content validity)  ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง(Index of Item-

objective Congruence: IOC )  โดยพิจารณาค่า  IOC มากกว่า 0.5 ข้ึนไป  โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 

คน   ปรับปรุงแกไ้ขสาํนวนภาษาตามขอ้แนะนาํ 

  2.1.3 การทดลองใช ้(try out) เคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถาม) กบักลุ่มตวัอย่างท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเดียวกบักลุ่มตวัอย่างการวิจัย  แต่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตวัอย่างทุกประการ  

จาํนวน 10โรงเรียน  รวมผูใ้หข้อ้มลูจาํนวน 40 คน  รวบรวมขอ้มลูทั้งหมดวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่

(reliability) ของแบบสอบถาม  ดว้ยการคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)207 

ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.996 

  2.1.4  นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่างคือ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทัว่ประเทศ จาํนวน 104  โรงเรียน  

ผูใ้หข้อ้มลูโรงเรียนละ 4  คนรวมทั้งสิ้น 416  คน วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป (Statistical 

Package for the Social Science) โดยใช ้3 สถิติวิเคราะห์ คือ 1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั

(Confirmatory Factor Analysis :CFA) 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor 

Analysis :EFA) 

 ขั้นตอนที่ 3  รูปแบบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 207Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test. 3 rd ed. (New York & Row 

Publishers. 1974), 161. 
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 นาํขั้นตอนท่ี 2 (2.1.1-2.1.4) หาทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการ 

 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน  Stepwise Multiple Regression 

Analysis  ไดรู้ปแบบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 

                     ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสม 

                    ตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสม (Propriety standards) ความเป็นไปได ้(feasibility 

standards)   ความเป็นประโยชน์ (utility standards)    และความถูกต้องครอบคลุม (accuracy 

standards)208  ขององค์ประกอบและรูปแบบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานความเป็นไปไดบุ้คคลท่ีได้

จากขอ้ 2.1.4 ดว้ยวิธีอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือสังเคราะห์

ความคิดเห็นร่วม  

 ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการวจิยั 

 ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มลู  สรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั  อภิปรายผลและ

ขอ้เสนอแนะ  หลงัจากนั้ นจัดทาํร่างรายงานผลการวิจัยฉบบัสมบูรณ์  นําเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  

จดัพิมพร์ายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 208G.F. Madaus,M.S. Scriven and D.I.Stufflebeam, Evaluation Education Model 

Viewpoint on Education and Human Service Education. (Boston: Kluwer Nijhoff 1983).399-

402. 
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ตารางท่ี 3   ขั้นตอนการวิจยั 

ข้ันตอนการวจัิย วธีิดําเนินการวจัิย ผลลัพธ์ 

ตอนท่ี 1.  

สร้างกรอบแนวคิดการวิจยั 

-ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

-การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.ศึกษาวิเคราะห์,สังเคราะห์วรรณกรรมและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวิธีวิเคราะห์เอกสารใช้

เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2.สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวเช่ียวชาญ 

กรอบแนวคิดงานวิจยัทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ตอนท่ี 2 

1.วิเคราะห์องคป์ระกอบ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหาร 

2.วิเคราะห์องคป์ระกอบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1. สร้างแบบสอบถาม 

   -ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร 

   -การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม IOC 

3.Try out  และหาค่า  Reliability 

4.วิเคราะห์แบบสอบถาม 

   -ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารใน

โรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยืนยนั(Confirmatory Factor Analysis ; CFA) 

  -การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

วิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ(Exploratory 

Factor Analysis ; EFA ) 

 

 

 

 

 

 

1.องคป์ระกอบทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารใน

โรงเรียนสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.องคป์ระกอบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในการบริหารของครูใน

โรงเรียนสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตอนท่ี 3 

รูปแบบทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี

ส่งผลต่อการการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นาํขั้นตอนท่ี 2 หาทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis)  

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนท่ี 4 

ตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสม 

สร้าง ตรวจสอบและยืนยนัรูปแบบทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอา้งอิง

ผูเ้ช่ียวชาญโดยการสอบถามความคิดเห็นจาก

ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือสังเคราะห์ความคิดเห็นร่วม 

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ระเบียบวธิีวจิยั 

 เพ่ือใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

รายละเอียดต่างๆ  เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั  ซ่ึงประกอบดว้ย  แผนแบบการวิจยั  ประชากร  และกลุ่ม

ตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีศึกษา  การสร้างเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตอบแบบสอบถาม  การ

วิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

แผนแบบการวจิยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยท่ีใช้วิธีการวิจัยโดยทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ (mixed  

methodology)  คือ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ท่ีมีแผนแบบในการวิจยักลุ่มตวัอยา่ง คือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ซ่ึงสามารถเขียนเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 

 

                                                                                             O 

 

                                                            R                              X                                 

 

เม่ือ         R     หมายถึง       กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

   X     หมายถึง       ตวัแปรศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวจิยั 

   O     หมายถึง      ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี   คือ  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 7,096 โรง     

 

กลุ่มตวัอย่างและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีกาํหนดโดยตารางประมาณขนาดของ   Taro  

Yamane ความเช่ือมัน่ 90 % มีความคลาดเคล่ือน (±) 10 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนสังกดั

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจาํนวน
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โรงเรียนท่ีความเช่ือมัน่ 99 โรง  หลงัจากนั้นทาํการเลือกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย

วิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน (multi-stage  sampling) ซ่ึงใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม

(Cluster sampling) ในทุกขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. แบ่งพ้ืนท่ีของประเทศ  ได ้4 ภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสานและภาคใต ้ 

ภาคละ 2  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

2. ในแต่ละภาคสุ่มภาคละ 2 จงัหวดั 

 

แสดงกลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

 ตารางท่ี 2  แสดงกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มลู  
 

ภาค จังหวดั สพป. ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

รวม หัวหน้าสาระ 

วทิยาศาสตร์ 

ครูสอนสาระ 

วทิยาศาสตร์ 

หัวหน้าสาระ

อื่น 

ครูสอน

สาระอื่น 

1.ภาคเหนือ 
1.เชียงใหม ่ 1.เขต 1 13 1 1 1 1 52 

2.น่าน 2.เขต 2 13 1 1 1 1 52 

2.ภาคกลาง 
1.ปทุมธานี 1.เขต 1 13 1 1 1 1 52 

2.กาญจนบุรี 2.เขต 1 13 1 1 1 1 52 

3.ภาคอีสาน 
1.นครราชสีมา 1.เขต 2 13 1 1 1 1 52 

2.บุรีรัมย ์ 2.เขต 3 13 1 1 1 1 52 

4.ภาคใต ้
1.นครศรี- 

ธรรมราช 

1.เขต 1 13 1 1 1 1 52 

2.สงขลา 2.เขต 1 13 1 1 1 1 52 

รวม 8 104 8 8 8 8 416 

 

3. ในแต่ละจงัหวดั สุ่มเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัละ 1 เขตสาํนกังานเขต 

พ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

4. ในแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   สุ่มตัวอย่างโรงเรียน

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาละ 13 โรงรวมโรงเรียนท่ีเป็นตวัอย่างทั้ งสิ้น  104 โรง  

ผูใ้หข้อ้มลูในแต่ละโรงเรียนคร้ังน้ีเป็นบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ประกอบด้วยหัวหน้าสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์จาํนวน 1 คน  ครูสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาํนวน 1 คน และหวัหนา้สาระ 

 การเรียนรู้อ่ืนจาํนวน 1 คน   ครูสอนสาระการเรียนรู้อ่ืนจาํนวน 1คน  รวมเป็น 4 คน  เป็นผูใ้ห้

ขอ้มลูทั้งสิ้นจาํนวน  416 คน  โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
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ตวัแปรที่ศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยตัวแปรพ้ืนฐานและตวัแปรท่ีศึกษาซ่ึงมี

รายละเอียด  ดงัน้ี 

1. ตวัแปรพ้ืนฐาน  คือ   ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล  ไดแ้ก่  

เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน  และวิชาเอกในระดบัปริญญาตรีทาง

ศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ 

  ตวัแปรท่ีศึกษา  คือ  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์

ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ตามแนวคิดของ

คณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Commission  of  Science  Education)  ของสมาคมอเมริกนั

เพ่ือความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์(American Association for the Advancement of Science : 

AAAS) และองคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตามแนวคิดของ   ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์  สมยศ 

นาวี  อุทยั  บุญประเสริฐ   ธีระ คุณเจริญ  ปรัชญา  เวสารัชช ์ นรินทร์ชยั พฒันพงศาจรรยารักษ ์ บุณ

ยานุเคราะห์    ภูวณัฐสร์  หนูมาก  อภิญญา  เวชยชยั จนัทรานี  สงวนนาม  อนันตชยั อุทยัพฒัาชีพ  

สัมฤทธ์ิ   กางเพ็ง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ                     

วิลาพร    มาพบสุข ธร สุนทรายุทธ  สุเมธ แสงนิ่มนวล   นักวิชาการต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมไดแ้ก่   A. Bryman, Robert J. House , E.E. Lawler, Rensis  Likert, 

Hungtington, Sammual, , Gary A Yukl, Victor H Vroom and  Edward L Deci, McClelland, 

Cohen, J.M., & Uphoff , Fowler     

2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี คือ 

 

 

สาํหรับรวบรวมมีดงัน้ี  

  1.1  การวิเคราะห์เอกสาร (document  analysis)ใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา 

  1.2  แบบสัมภาษณ์ (interview) ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructure  

interview) 

  1.3  แบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ขั้นที่ 2   ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เคร่ืองมือ 
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2.1 สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ี 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชนิดจดัลาํดบัคุณภาพห้าระดบัของไลเคิร์ท 

(likert’s rating scale) 

            ระดบั  1  หมายถึง    มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงในระดบั  

                                             นอ้ยท่ีสุด                            นํ้ าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

         ระดบั  2  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน 

                      ระดบันอ้ย                           นํ้ าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

         ระดบั  3  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน 

                      ระดบัปานกลาง                   นํ้ าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

         ระดบั  4  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน 

                      ระดบัมาก                            นํ้ าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน          

         ระดบั  5  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน 

                      ระดบัมากท่ีสุด                    นํ้ าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

  2.2  สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructure  interview)  ใชส้าํหรับตรวจสอบ

ยนืยนัองคป์ระกอบและรูปแบบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือตรวจสอบรูปแบบท่ี

เหมาะสม  ความถูกต้องและนาํไปใช้ประโยชน์เพ่ือนํามาสรุปและปรับปรุงรูปแบบให้มีความ

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอื 

              ในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  เพ่ือนาํไปศึกษาวิจยัในแต่ละขั้นตอน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี

ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

ไดด้าํเนินการดงัน้ี  วิเคราะห์เอกสาร  จากตาํรา  เอกสารแนวคิดท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์

ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  สงัเคราะห์องคค์วามรู้  เพ่ือใหเ้ป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

(unstructured  interview) 

               2. นาํแบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(unstructured  interview)ท่ีจดัสร้างข้ึนเสนอ

อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธพิ์จารณา  ตรวจสอบและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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 3.  นาํแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(unstructured  interview) สอบถามความ          

คิดเห็น (opinionnaire)  ไดจ้ดัสร้างและพฒันาแบบสอบถามชนิดจดัอนัดบัห้าระดบั โดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

                  3.1 ประมวลความรู้เก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการศึกษาและ

วิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์องค์ความรู้ ประมวลผลทุกส่วน นํามาสร้างแบบสอบถามภายใต้

คาํแนะนาํและคาํปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์

  3.2  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

(content validity)  ของแบบสอบถาม   นาํแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน 5 คนตรวจสอบ

ดว้ยเทคนิค IOC (Index  of  item objective congruence)  ปรับปรุง  แกไ้ข  สาํนวนภาษาท่ีใช ้ 

ตลอดจนเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละนิยามตวัแปร 

                3.3  ทดลองใช ้(Try out)  เคร่ืองมือการวิจยั  ผูว้ิจยันาํไปทดลองกบัโรงเรียนท่ีไม่

เป็นโรงเรียนขยายโอกาส แต่มีลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอยา่งทุกประการ 

  3.4  หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  ของเคร่ืองมือวิจยัโดยรวบรวมแบบสอบถาม

ท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด  นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.996  

  3.5  ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจยั  เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  นาํไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่งโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

  4.  การวิเคราะห์ปรับปรุงและนาํเสนอรูปแบบ  ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ

ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  มาปรับปรุงองค์ประกอบ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา  เพ่ือใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  มีความถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดจ้ริง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอน  คือ 

            1. ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลยัเพ่ือแจ้งผูเ้ช่ียวชาญ  สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งในทุกขั้นตอน 
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           2.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ผูว้ิจยัจดัส่งและรับคืน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั  

 เพ่ือใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั  ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทุก

ขั้นตอนและนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติในการวิจยัดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์เน้ือหา(content analysis)   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง  โดยนาํขอ้มลูมาสรุปเป็นตวัแปรท่ีศึกษา 

 2.  การวิเคราะห์ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  เพศ  

อาย ุ วุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบ  ประสบการณ์การทาํงาน โดยใชค่้าความถ่ี (frequency)  

และ  ค่าร้อยละ (percentage) 

 3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ค่าสถิติ  ค่ามชัฌิม

เลขคณิต (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) สาํหรับเกณฑก์ารวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นองคป์ระกอบ  

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร  และองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผูว้ิจยันาํค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  ตาม

แนวคิดของเบสท(์Best) โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา  ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียท่ี 1.00- 1.49    หมายถึง         มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน  

                                                           ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียท่ี 1.50- 2.49    หมายถึง         มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน  

                                                           ระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ียท่ี 2.50- 3.49    หมายถึง         มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน  

                                                           ระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียท่ี 3.50- 4.49    หมายถึง        มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน  

                                                           ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียท่ี 4.50- 5.00     หมายถึง        มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน  

                                                           ระดบัมากท่ีสุด 
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 4.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารใช้สถิติการ

วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนั (confirmatory  factor analysis)   วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(exploratory factor analysis )  และวิเคราะห์ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใช้สถิติโดย

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  เพ่ือศึกษา

ดูความสอดคลอ้งของขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 5.  การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัการตรวจสอบองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชค่้าความถ่ี (frequency)  และ  ค่าร้อยละ (percentage) และ

ฐานนิยม (Mode) การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 

การนําเสนอข้อมูล    

 การนําเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยันาํเสนอในรูปแบบของตาราง  

แผนภูมิและการพรรณนาตามลกัษณะของขอ้มลู 
 

สรุป 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ 1) ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร  2)  การ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3) ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ทีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ  ขั้นตอนท่ี 2 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ขั้ นตอนท่ี 3 การพฒันารูปแบบ  ขั้ นตอนท่ี 4 การตรวจสอบ

องคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  ประชากรท่ีศึกษาโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 คน  ครูสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  จาํนวน 1 คน  หัวหน้าสาระการเรียนรู้อ่ืน  จาํนวน 1 คน ครูสาระการเรียนรู้อ่ืน  

จาํนวน 1 คน   กลุ่มตวัอย่างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจาํนวนทั้งหมด 104 โรงเรียน  

ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ งสิ้น 416 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionire)  

และแบบตรวจสอบรายการ (check  list)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามความคิดเห็น  ใชว้ิธี
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เก็บรวบรวมดว้ยตนเองและส่งทางไปรษณียโ์ดยวิธีลงทะเบียน  แบบตรวจสอบรายการ  สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต 

(mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory 

factor analysis)  วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (exploratory factor analysis)  วิเคราะห์ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีการส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวจิยั 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) องคป์ระกอบของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 3) ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูมาวิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้

ตารางประกอบคาํบรรยายและแผนภูมิ  จาํแนกออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.1 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโดยพิจารณาค่าเฉล่ีย  ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

2.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานด้วยวิ ธีการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน 

(Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยพิจารณาค่าเฉล่ีย ( x )

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory 

Factor Analysis : EFA) 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบหลายขั้นตอน(Stepwise Multiple regression analysis) 
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 ตอนท่ี 5  การตรวจสอบองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานใช้ค่าความถ่ี (frequency)  และค่าร้อยละ (percentage)  การวิเคราะห์เน้ือหา (content 

analysis) 

 

ตอนที่ 1  การวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 104 

โรงเรียน  ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 85 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.73   และผูใ้ห้

ขอ้มลูในคร้ังน้ีเป็นบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็น

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 4 คน  จึงมีผูใ้ห้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม

จาํนวนทั้งสิ้น 340 คน   

การวิเคราะห์ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ 

วุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษา  ประสบการณ์การทาํงานในปัจจุบนัโดยใช้

ค่าความถ่ี (frequency)  และค่าร้อยละ (percentage) แสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ค่าความถ่ี (frequency)  และค่าร้อยละ (percentage)ของขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ 

              แบบสอบถาม 

 

สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

104 

236 

 

30.59 

69.41 

รวม 340 100.00 

อาย ุ

        ไม่เกิน 30 ปี 

        30 –40 ปี 

        41 – 50 ปี 

        51 ปีข้ึนไป 

 

32 

140 

92 

76 

 

9.41 

41.18 

27.06 

22.35 

รวม 340 100.00 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)ค่าความถ่ี (frequency)  และค่าร้อยละ (percentage)ของขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของ 

               ผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 

           ปริญญาตรี 

           ปริญญาโท 

           ปริญญาเอก 

 

251 

89 

0 

 

73.82 

26.18 

0.00 

รวม 340 100.00 

ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบ 

          ครูหวัหนา้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

          ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

          ครูหวัหนา้สาระการเรียนรู้อ่ืน 

          ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

85 

85 

85 

85 

 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

รวม 340 100.00 

ประสบการณ์การทาํงานในปัจจุบนั 

          ไม่เกิน 5ปี 

           6 –10 ปี 

          11 – 15 ปี 

          15 ปีข้ึนไป 

 

63 

60 

55 

162 

 

18.53 

17.65 

16.17 

47.65 

รวม 340 100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.41  และเป็นเพศชาย จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59  ส่วนใหญ่มีอายุ 30 –40 ปี จาํนวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมา มีอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06  มีอาย ุ

51 ปีข้ึนไปจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06  และมีอายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.41 ตามลาํดบั   ขอ้มลูเก่ียวกบัวุฒิการศึกษา พบว่า  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 73.82  และวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท  จาํนวน 89 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.18  ตามลาํดับขอ้มูลเก่ียวกบัตาํแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษาพบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นครู

หวัหนา้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้อ่ืน จาํนวน 85 คน   
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คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเป็นครูผูส้อนสาระการเรียนรู้อ่ืน จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ

ขอ้มลูประสบการณ์การทาํงานในปัจจุบนั พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงาน15 ปีข้ึนไป

จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 47.65  รองลงมา มีประสบการณ์การทาํงานไม่เกิน 5 ปี จาํนวน 63 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.53  มีประสบการณ์การทาํงาน 6 –10 ปีจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65  

และมีประสบการณ์การทาํงาน 11 –15 ปี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.17 ตามลาํดบั  

 

ตอนที่ 2  การวเิคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวทิยาศาสตร์ของผู้บริหารด้วยวธิีการวเิคราะห์ 

                 องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารประกอบดว้ยข้อคาํถามหรือตัวแปรสังเกตได้ 64 ตัว ซ่ึงแบ่งออกเป็น

องคป์ระกอบหรือตวัแปรแฝง (latent variables)13 ดา้น ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารโดยพิจารณาค่าเฉล่ีย  ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์

องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารด้วยวิธีการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน

(Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

2.1 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารจากความคิดเห็นของโดยพิจารณาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  แสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย  ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็น           

                องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร 
n = 340  

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

 1. ทกัษะการสังเกต    

1 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตแสดงถึงความมีภาวะผูน้าํ  4.05 0.76 มาก 
2 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู 4.06 0.78 มาก 
3 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตจากผลการนิเทศการปฏิบติังาน 4.05 0.76 มาก 
4 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตความกา้วหนา้ของผลการดาํเนินแผนงาน 4.00 0.72 มาก 
5 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตความคุม้ค่าการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า 4.01 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ี 

                  เป็นองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร 
 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

6 ผู้บ ริหารใช้ทักษะการสังเกตการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.01 0.71 มาก 

7 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรท่ีส่งผลต่อ

องคก์รและปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์ร 

3.96 0.74 มาก 

8 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตในการพฒันาตนเองของครู/พฒันาหลกัสูตร 3.95 0.74 มาก 
9 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งกอ่นเรียน-ระหว่างเรียน-

หลงัเรียน 

3.88 0.74 มาก 

 2. การวัด    

10 ผูบ้ริหารมีการวดัผลประเมินผลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.95 0.71 มาก 
11 ผูบ้ริหารมีการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบังาน 3.88 0.73 มาก 
12 ผูบ้ริหารใชเ้คร่ืองมือในการวดัผลประเมินท่ีหลากหลายเช่ือถือได ้ 3.88 0.77 มาก 
13 ผูบ้ริหารมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวัดผล ประเมินผลเพ่ือ

ปรับปรุงนาํมาใช ้

3.99 0.75 มาก 

 3. การจําแนกประเภท    

14 ผูบ้ริหารมีการจาํแนกชนิดและประเภทของการวดัท่ีเหมาะสม 3.89 0.76 มาก 
15 ผู้บ ริหารใช้ทักษะการจําแนกในการสั่ งการตามความ รู้ความสามารถ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.01 0.75 มาก 

16 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีถูกตอ้งชดัเจน 4.01 0.77 มาก 
17 ผูบ้ริหารมีการวิเคราะหข์อ้มูลไดถู้กตอ้งเหมาะสม 3.93 0.77 มาก 
18 ผูบ้ริหารมีการจัดสรรงบประมาณมากน้อยตามลาํดับความสําคัญเหมาะสมกบั

โครงการ 

4.01 0.76 มาก 

19 ผูบ้ริหารมีทกัษะการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ ,ประเมินความคุ้มค่า

การใชง้บประมาณ 

4.01 0.80 มาก 

20 ผู้บ ริหารมีทักษะการจําแนกก ลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดค รูตามความ รู้

ความสามารถ 

4.05 0.79 มาก 

21 ผูบ้ริหารมีการจาํแนกงานเป็นกลุ่มย่อย  ประชุมมอบหมายงานแต่งตั้งหวัหนา้กลุ่ม

งานเพ่ือรับผิดชอบงาน 

4.06 0.75 มาก 

22 ผู้บ ริหารมีการแบ่ งงาน   โดยให้ทุกคนมี ส่วนร่วมเพ่ือให้ง านบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์

4.06 0.78 มาก 

23 ผูบ้ริหารมีการจัดสรรการให้ขวัญและกาํลังใจความดีความชอบตามผลการ

ปฏิบติังาน  

4.01 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ี 

                  เป็นองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร 
  

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

 4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา    

24 บุคลาการสามารถปฏิบติังานไดห้ลายงานโดยการบูรณาการ 3.96 0.71 มาก 

25 ผูบ้ริหารสามารถนาํงบประมาณไปใชอ้ย่างคุม้ค่าโดยการเฉล่ียจ่ายในทุกกจิกรรม

และทุกโครงการ   ถูกตามตามกฎระเบียบงบประมาณ 

3.96 0.74 มาก 

26 ผูบ้ริหารมีการใชอ้าคารสถานท่ีและหอ้งปฏิบัติการพิเศษต่างๆ จัดแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายใหเ้กดิความคุม้ค่า 

3.94 0.71 มาก 

 5. การใช้ตัวเลขหรือการคาํนวณ    

27 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการคาํนวณ  ตน้ทุน  กาํไรในการทาํโครงการ/ดาํเนินงาน 3.92 0.76 มาก 
28  ผูบ้ริหารมีการคาํนวณอัตรากาํลังบุคลากรกบัจาํนวนนักเรียนท่ีรับผิดชอบตาม

ระเบียบของ สพฐ. 

4.05 0.78 มาก 

29 ผูบ้ริหารมีการพฒันายกระดบัค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิในแต่ละกลุ่มสาระให้สูงข้ึนไม่

ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ตามนโยบาย สพฐ.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เช่น 

NT,LAS,O-Net. 

4.03 0.83 มาก 

30 ผูบ้ริหารมีการจัดทาํแผนประกนัการบริหารความเส่ียงด้านการเงินเพ่ือคาํนวณ

ตน้ทุนผลผลิต 

3.91 0.70 มาก 

 6. การจัดการกระทาํและส่ือความหมายข้อมูล    

31 การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มีการกาํหนดมาตรฐานของงาน  หลีกเล่ียงการทาํงาน

ท่ีกอ่ใหเ้กดิการสูญเสีย  

3.89 0.75 มาก 

32 ผูบ้ริหารมีการจัดทาํโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาส่ือความหมาย

ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

3.98 0.74 มาก 

33 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดนิยามในการประชุมให้เข้าใจโดยกาํหนดเน้ือหา  ขอบข่าย  

กาํหนดเวลาวันสิ้ นสุดงาน,มอบภาระงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยกาํหนด

วตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานชดัเจน 

4.00 0.75 มาก 

 7. การลงความคดิเห็นจากข้อมูล    

34 ขอ้มูลสารสนเทศไดจ้าก วิธีคิด  วิธีทาํ  วิธีแกปั้ญหา วิธีประเมิน  วิธีวดัท่ีเป็นเชิง

วิทยาศาสตร์ 

3.81 0.71 มาก 

35 ผูบ้ริหารมีการบริหารงบประมาณ   การรายงานผลใหเ้กดิความคุม้และให้ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ  และดว้ยการประเมินผล 

3.99 0.79 มาก 

36 ผูบ้ริหารให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ  นวัตกรรม  และกาํกบันิเทศ

ติดตาม มีการรายงานผลผลการจดัการศึกษาใหผู้ป้กครองได้ทราบความกา้วหน้า

ของการจดัการศึกษา 

4.02 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ี 

                 เป็นองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร 
  

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

37 ผูบ้ริหารมีการรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณใหส้าธารณชนได้รับทราบมีการ

ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

4.00 0.77 มาก 

 8. การทาํนายหรือพยากรณ์    

38 ผูบ้ริหารมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการประมาณการงบประมาณดาํเนินการ

โครงการ 

3.91 0.84 มาก 

39 ผูบ้ริหารสามารถพยากรณ์โครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 3.87 0.75 มาก 
40 ผูบ้ริหารมีการประเมินความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ 4.00 0.71 มาก 
41 ผลการนิเทศครูสามารถพยากรณ์ความสาํเสร็จของการบริหารได ้ 3.94 0.72 มาก 
42 การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถพยากรณ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานได ้

4.03 0.73 มาก 

43 มีการพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศสามารถพยากรณ์ความเป็นผูน้าํ

ท่ีทนัต่อสถานการณ์ได ้

4.01 0.80 มาก 

 9. การตั้งสมมติฐาน    

44 ผูบ้ริหารสามารถตั้งสมมติฐานผลอนัเกดิจากแผนปฏิบติัการณ์ไดล่้วงหนา้ 3.85 0.73 มาก 
45 ผูบ้ริหารสามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาภายในองค์กร

ไดอ้ย่างสร้างสรรค ์

3.93 0.79 มาก 

46 ผูบ้ริหารสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาได้และสามารถตัดสินใจ

แกปั้ญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างมีเหตุผล 

3.96 0.76 มาก 

47 ผูบ้ริหารตั้งสมมติฐานการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.89 0.77 มาก 
48 ผูบ้ริหารมีการวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่งบุคลากรได้ล่วงหน้าตาม

แผนปฏิบติัการระยะ สั้น-กลาง-ยาว 

3.93 0.73 มาก 

49 ผูบ้ริหารมีการวางแผนล่วงหนา้เพ่ือจดัทาํและเสนอของบประมาณในการพฒันา

องคก์ร 

3.96 0.77 มาก 

50 ผู้บริหารมีการวางแผนล่วงหน้าในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 

4.04 0.79 มาก 

51 ผู้บริหารมีการวางแผนล่วงหน้าในการบริหารงานธุรการในองค์กรให้เก ิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.95 0.81 มาก 

52 ผู้บ ริหารมีการวางแผนล่วงหน้าด้านอาคารสถานท่ีให้มีห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  หอ้งสมุด ฯลฯ เพ่ือรองรับการขยายตวัภายในองคก์ร 

3.98 0.75 มาก 

53 ผู้บริหารมีการวางแผนล่วงหน้าในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 

3.99 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ี 

                 เป็นองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร 
  

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ค่าเฉล่ีย 
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ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

 10. การกาํหนดนิยามเชิงปฏบัิติการ    

54 เม่ือมีการประชุมหรือสั ่งการผูบ้ริหารได้นิยามความหมายให้ชัดเจนเพ่ือความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั 

4.03 0.77 มาก 

55 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดกฎระเบียบดา้นวินยัและการรักษาวินัยของครูและนักเรียน

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.09 0.78 มาก 

 11. การกาํหนดและควบคุมตัวแปร    

56 ผูบ้ริหารมีการควบคุมตวัแปรในการบริหารไม่ใหเ้กดิผลลบ 4.02 0.81 มาก 
57 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

4.02 0.76 มาก 

 12. การทดลอง    

58 ผูบ้ริหารมีทกัษะการทดลองกบัโครงการต่างๆอย่างหลากหลาย 3.94 0.81 มาก 
59 ผู้บริหารมีการทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร 

3.92 0.80 มาก 

 13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป    

61 สถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัชุมชน  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและเป็น

แหล่งเรียนรู้ 

4.01 0.75 มาก 

62 ผูบ้ริหารมีการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 4.06 0.79 มาก 
63 ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการทาํงานแต่ละปีเพ่ือเปรียบเทียบแลว้นาํมาปรับปรุง 4.07 0.75 มาก 
64 เม่ือมีการจดัซ้ือจัดจ้างผูบ้ริหารมีการหาข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ขององคก์ร 

4.04 0.74 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารทั้ ง 

64  ขอ้ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูร่ะหว่าง  3.81 – 4.09  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูร่ะหว่าง 0.70 – 0.84 ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นว่า ผูใ้หข้อ้มลูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัของตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารแต่ละตวัแปรอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมีค่ามาก

ท่ีสุด คือ ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 57 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดกฎระเบียบดา้นวินัยและการรักษาวินัย

ของครูและนกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ( x = 4.09, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ขอ้คาํถามหรือตวัแปร

ท่ี 63 ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการทาํงานแต่ละปีเพ่ือเปรียบเทียบแลว้นาํมาปรับปรุง( x = 4.07,  

S.D. = 0.78) ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 21 ผูบ้ริหารมีการจาํแนกงานเป็นกลุ่มยอ่ย  ประชุมมอบหมาย
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งานแต่งตั้งหวัหนา้กลุ่มงานเพ่ือรับผิดชอบงาน ( x = 4.06,  S.D. = 0.75) ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 2

ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู ( x = 4.06, S.D. = 0.78) ขอ้คาํถาม

หรือตวัแปรท่ี 22 ผูบ้ริหารมีการแบ่งงานโดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมเพ่ือใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค์

( x = 4.06, S.D. = 0.78) และข้อคาํถามหรือตัวแปรท่ี 62ผูบ้ริหารมีการพฒันาสถานศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ( x = 4.06, S.D. = 0.79)  ตามลาํดบั ส่วนค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมีค่าน้อย

ท่ีสุดสามอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 39 ผูบ้ริหารสามารถพยากรณ์โครงการเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ ( x = 3.87, S.D. = 0.75) ข้อคาํถามหรือตัวแปรท่ี 44 ผูบ้ริหารสามารถ

ตั้งสมมติฐานผลอนัเกิดจากแผนปฏิบติัการณ์ไดล่้วงหนา้  ( x = 3.85, S.D. = 0.73) ขอ้คาํถามหรือตวั

แปรท่ี 34 ข้อมูลสารสนเทศได้จากวิธีคิด  วิ ธีทํา วิธีแก้ปัญหา  วิ ธีประเมิน วิธีว ัดท่ีเป็นเชิง

วิทยาศาสตร์ ( x = 3.81, S.D. = 0.71)  ตามลาํดบั 

2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA) 

การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน เป็นการวิ เคราะห์ความสอดคล้องของ

องคป์ระกอบตามแนวคิดทฤษฎีกบัขอ้มลูเชิงประจกัษโ์ดยมีขั้นตอนในเบ้ืองตน้ คือ ทาํการวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรสนั (Pearson correlation coefficient) เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูพ้ืนฐานใน

การวิเคราะห์ปัจจยั  ทาํการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดลปัจจยัโดยดชันีวดัความสอดคลอ้ง  

ไดแ้ก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (chi-square statistics : 2)  ค่าไคสแควร์สัมพทัธ์ (relative chi-square : 

2/df )   ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of  Fit Index : GFI) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน

ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of  Fit Index : AGFI) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

(Comparative Fit Index : CFI)   ค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(Standardized root mean square residual : Standardized RMR) และค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสอง

ของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ  (Root mean square error of approximation : RMSEA)   และ

ตรวจสอบความเท่ียงโดยพิจารณานัยสําคญัของนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized 

factor loading)  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error : SE)   สถิติทดสอบ t-test   และค่า

ความแปรปรวนของตวัแปรสังเกตไดท่ี้อธิบายได้ดว้ยความแปรปรวนของตวัแปรแฝง (Squared 

multiple correlations : SMC)   

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย

ขอ้คาํถามหรือตวัแปรสงัเกตได ้64 ตวั แบ่งออกเป็นองคป์ระกอบหรือตวัแปรแฝง (latent variables) 

13 ดา้น คือ 1) การสังเกต (Skill 1) ประกอบด้วย จาํนวนตัวแปรสังเกตได ้ 9 ตัว คือ x1 ถึง x9            
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2) การวดั (Skill 2) ประกอบด้วย จาํนวนตัวแปรสังเกตได ้ 4 ตวั คือ x10 ถึง x13 3) การจาํแนก

ประเภท (Skill 3) ประกอบด้วยจํานวนตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัว คือ x14 ถึง x23 4) การใช้

ความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัเวลา (Skill 4) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสังเกตได ้ 3 ตวั คือ x24 

ถึง x26  5) การคาํนวณและการใชจ้าํนวน (Skill 5) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสังเกตได ้ 4 ตวั คือ 

x27 ถึง x30 6) การจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล (Skill 6) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสังเกต

ได ้ 3ตวั คือ x31 ถึง33 7) การลงความเห็นจากขอ้มลู (Skill 7) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสังเกตได ้

4 ตวั คือ x34ถึง x37 8) การทาํนายหรือการพยากรณ์ (Skill 8) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสังเกตได ้

6ตวั คือ x38ถึง x43 9) การตั้ งสมมุติฐาน (Skill 9) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสังเกตได ้10 ตวั คือ 

x44 ถึง x53 10) การกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Skill 10) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสังเกตได ้3 

ตวั คือ x54 ถึง x56 11) การกาํหนดและการควบคุมตวัแปร (Skill 11) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปร

สงัเกตได ้2 ตวั คือ x57 ถึง x58 12) การทดลอง (Skill 12) ประกอบดว้ย จาํนวนตวัแปรสงัเกตได ้2 ตวั 

คือ x59 และ x60  13) การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป (Skill 13) ประกอบดว้ย จาํนวนตวั

แปรสังเกตได ้ 4 ตวั คือ x61 ถึง x64 ตวัแปรเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคล่ือนในการวดั

ของตวัแปรสงัเกตได ้จาํนวน 64 ตวั (e1 – e64) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคล่ือนใน

การวดัของตวัแปรแฝง (res1 – res13)   

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสาํคญัของนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 

loading) ของตวัแปรสงัเกตได ้และการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดล แสดงในตารางท่ี 5 ถึง 

ตารางท่ี 7 และแผนภาพท่ี 3 

 

 



 

 
 

ตารางที่ 5 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรสนัระหว่างตวัแปรสงัเกตไดข้ององค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั 

                 สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

องคป์ระกอบ 
Skill 1 Skill 2 Skill 3 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

Skill 

1 

x1 1.00                  

x2 0.72** 1.00                 

x3 0.64** 0.82** 1.00                

x4 0.64** 0.74** 0.73** 1.00               

x5 0.59** 0.63** 0.63** 0.72** 1.00              

X6 0.58** 0.65** 0.61** 0.69** 0.65** 1.00             

x7 0.63** 0.64** 0.65** 0.67** 0.64** 0.66** 1.00            

x8 0.55** 0.54** 0.52** 0.55** 0.48** 0.48** 0.56** 1.00           

x9 0.47** 0.49** 0.49** 0.50** 0.41** 0.46** 0.55 0.68** 1.00          

Skill 

2 

x10 0.56** 0.63** 0.58** 0.57** 0.50** 0.49** 0.59** 0.58** 0.61** 1.00         

x11 0.48** 0.54** 0.57** 0.56** 0.51** 0.47** 0.58** 0.56** 0.56** 0.70** 1.00        

x12 0.56** 0.55** 0.55** 0.54** 0.48** 0.49** 0.58** 0.56** 0.55** 0.71** 0.72** 1.00       

x13 0.48** 0.53** 0.49** 0.48** 0.47** 0.50** 0.50** 0.55** 0.60** 0.67** 0.68** 0.72** 1.00      

Skill 

3 

x14 0.51** 0.53** 0.54** 0.54** 0.48** 0.47** 0.58** 0.55** 0.51** 0.66** 0.66** 0.71** 0.70** 1.00     

x15 0.49** 0.57** 0.55** 0.51** 0.51** 0.48** 0.53** 0.52** 0.56** 0.65** 0.64** 0.61** 0.74** 0.71** 1.00    

x16 0.54** 0.66** 0.63** 0.58** 0.52** 0.50** 0.61** 0.56** 0.57** 0.65** 0.63** 0.62** 0.64** 0.69** 0.69** 1.00   

x17 0.52** 0.57** 0.54** 0.54** 0.51** 0.53** 0.59** 0.57** 0.53** 0.63** 0.63** 0.64** 0.67** 0.64** 0.67** 0.69** 1.00  

x18 0.49** 0.57** 0.57** 0.52** 0.51** 0.48** 0.55** 0.52** 0.52** 0.63** 0.58** 0.62** 0.63** 0.62** 0.65** 0.65** 0.69** 1.00 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบันยัสาํคญั 0.01 156 

 



 

 
 

ตารางที่ 5  (ต่อ) ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรสนัระหว่างตวัแปรสงัเกตไดข้ององค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั 

                  สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องคป์ระกอบ 
Skill 3 Skill 4 Skill 5 Skill 6 Skill 7 

x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 

Skill 

3 

x19 1.00                   

x20 0.67** 1.00                  

x21 0.64** 0.67** 1.00                 

x22 0.57** 0.65** 0.73** 1.00                

x23 0.60** 0.63** 0.53** 0.61** 1.00               

Skill 

4 

x24 0.48** 0.50** 0.48** 0.60** 0.62** 1.00              

x25 0.59** 0.56** 0.58** 0.58** 0.59** 0.65** 1.00             

x26 0.58** 0.54** 0.55** 0.61** 0.60** 0.70** 0.72** 1.00            

Skill 

5 

x27 0.62** 0.57** 0.59** 0.60** 0.54** 0.62** 0.72** 0.76** 1.00           

x28 0.59** 0.61** 0.58** 0.60** 0.59** 0.60** 0.67** 0.62** 0.70** 1.00          

x29 0.58** 0.49** 0.58** 0.58** 0.48** 0.48** 0.59** 0.57** 0.62** 0.64** 1.00         

x30 0.52** 0.47** 0.54** 0.56** 0.49** 0.47** 0.55** 0.57** 0.57** 0.61** 0.68** 1.00        

Skill 

6 

x31 0.52** 0.47** 0.46** 0.44** 0.47** 0.50** 0.52** 0.51** 0.52** 0.54** 0.55** 0.58** 1.00       

x32 0.52** 0.50** 0.53** 0.54** 0.50** 0.56** 0.62** 0.59** 0.62** 0.62** 0.64** 0.68** 0.60** 1.00      

x33 0.50** 0.57** 0.57** 0.63** 0.50** 0.53** 0.63** 0.61** 0.65** 0.61** 0.61** 0.61** 0.53** 0.69** 1.00     

Skill 

7 

x34 0.54** 0.44** 0.43** 0.43** 0.48** 0.45** 0.58** 0.52** 0.51** 0.52** 0.54** 0.48** 0.63** 0.50** 0.47** 1.00    

x35 0.60** 0.52** 0.51** 0.60** 0.55** 0.55** 0.68** 0.64** 0.69** 0.65** 0.63** 0.61** 0.55** 0.70** 0.70** 0.53** 1.00   

x36 0.58** 0.60** 0.57** 0.62** 0.63** 0.62** 0.62** 0.63** 0.58** 0.63** 0.62** 0.54** 0.59** 0.61** 0.63** 0.53** 0.67** 1.00  

x37 0.55** 0.48** 0.50** 0.50** 0.55** 0.51** 0.59** 0.55** 0.60** 0.60** 0.54** 0.56** 0.54** 0.64** 0.58** 0.47** 0.68** 0.57** 1.00 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรสนัระหว่างตวัแปรสงัเกตไดข้ององค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั 

                  สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องคป์ระกอบ 
Skill 8 Skill 9 

x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 

Skill 

8 

x38 1.00                

x39 0.53** 1.00               

x40 0.49** 0.65** 1.00              

x41 0.51** 0.70** 0.80** 1.00             

x42 0.50** 0.63** 0.74** 0.75** 1.00            

x43 0.51** 0.62** 0.65** 0.69** 0.70** 1.00           

Skill 

9 

x44 0.65** 0.52** 0.47** 0.46** 0.50** 0.50** 1.00          

x45 0.53** 0.66** 0.69** 0.70** 0.68** 0.75** 0.52** 1.00         

x46 0.61** 0.64** 0.70** 0.69** 0.68** 0.64** 0.54** 0.76** 1.00        

x47 0.58** 0.71** 0.63** 0.66** 0.59** 0.61** 0.56** 0.71** 0.76** 1.00       

x48 0.54** 0.58** 0.61** 0.60** 0.60** 0.58** 0.47** 0.64** 0.67** 0.67** 1.00      

x49 0.55** 0.64** 0.64** 0.63** 0.63** 0.61** 0.50** 0.67** 0.67** 0.68** 0.72** 1.00     

x50 0.55** 0.57** 0.60** 0.60** 0.62** 0.60** 0.40** 0.61** 0.65** 0.57** 0.70** 0.75** 1.00    

x51 0.51** 0.62** 0.60** 0.59** 0.60** 0.54** 0.43** 0.67** 0.63** 0.63** 0.62** 0.75** 0.69** 1.00   

x52 0.56** 0.52** 0.57** 0.58** 0.56** 0.49** 0.42** 0.62** 0.67** 0.60** 0.57** 0.66** 0.64** 0.69** 1.00  

x53 0.53** 0.55** 0.59** 0.59** 0.56** 0.55** 0.42** 0.65** 0.68** 0.61** 0.58** 0.68** 0.66** 0.68** 0.72** 1.00 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ)ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรสนัระหว่างตวัแปรสงัเกตไดข้อง          

               องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน 

                  คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

องคป์ระกอบ 
Skill 10 Skill 11 Skill 12 Skill 13 

x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60 x61 x62 x63 x64 

Skill 

10 

x54 1.00           

x55 0.76** 1.00          

x56 0.67** 0.68** 1.00         

Skill 

11 

x57 0.67** 0.70** 0.68** 1.00        

x58 0.67** 0.65** 0.69** 0.68** 1.00       

Skill 

12 

x59 0.61** 0.63** 0.58** 0.71** 0.61** 1.00      

x60 0.63** 0.55** 0.57** 0.64** 0.56** 0.80** 1.00     

Skill 

13 

x61 0.53** 0.54** 0.50** 0.56** 0.57** 0.55** 0.51** 1.00    

x62 0.53** 0.55** 0.56** 0.64** 0.59** 0.70** 0.68** 0.59** 1.00   

x63 0.59** 0.59** 0.57** 0.63** 0.60** 0.71** 0.68** 0.57** 0.69** 1.00  

x64 0.58** 0.57** 0.51** 0.59** 0.52** 0.59** 0.53** 0.54** 0.55** 0.62** 1.00 

 

 จากตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของ

องค์ประกอบตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการสงัเกต (Skill 1)คือ ตวัแปร x1 ถึง x9

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41 – 0.82 และทุกค่ามีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสาํคญั 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการวดั (Skill 2)คือ ตวัแปร x10 ถึง x13 มี

ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 0.72  และทุกค่ามีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสาํคญั 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการจาํแนกประเภท (Skill 3)คือ ตวัแปร 

x14 ถึง x23 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.73 และทุกค่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.01ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (Skill 4) คือ ตวัแปร x24 ถึง x26มีค่าอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.72  

และทุกค่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบันัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

สงัเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ (Skill  5)คือ ตวัแปร x27 และ x30 มีค่า

อยู่ระหว่าง 0.57 – 0.70  และทุกค่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล 

(Skill 6) คือ ตวัแปร x31 ถึง x33 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.53 – 0.69  และทุกค่ามีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั

นัยสาํคญั 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการลง
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ความคิดเห็นจากขอ้มูล (Skill 7)คือ ตวัแปร x34 ถึง x37 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.68  และทุกค่ามี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดส้องตวั

แปรของทกัษะการทาํนายหรือพยากรณ์ (Skill 8)คือ ตวัแปร x38ถึง x43มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.80  

และทุกค่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบันัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

สังเกตได้สองตวัแปรของทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (Skill 9)คือ ตวัแปร x44 ถึง x53มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.40 – 0.76  และทุกค่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรสงัเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  (Skill 10)คือ  ตวั

แปร x54 ถึง x56 มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67 – 0.76  และทุกค่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสาํคญั 0.01ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดส้องตวัแปรของทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวั

แป (Skill 11)คือ ตัวแปร x57 และ x58 มีค่าเท่ากับ 0.68  และทุกค่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการ

ทดลอง (Skill 12)คือ ตัวแปร x59 และ x60 มีค่าเท่ากับ 0.80  และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการ

ตีความหมายขอ้มลูและการลงขอ้สรุป (Skill 13)คือ ตวัแปร x61 ถึง x64  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.54 – 0.69  

และทุกค่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 

 

ตารางท่ี 6 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององคป์ระกอบ 

                ทกัทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ตวั

แปร 

กอ่นการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

1. การสังเกต(Skill 1) 1. การสังเกต(Skill 1) 

x1 1.27 0.79 0.10 12.23 0.62 0.98 0.79 0.06 16.53 0.62 

x2 1.44 0.87 0.11 13.16 0.75 1.11 0.87 0.06 17.52 0.76 

x3 1.38 0.84 0.11 12.88 0.71 1.03 0.82 0.06 17.46 0.67 

x4 1.31 0.85 0.10 12.92 0.72 0.98 0.82 0.06 17.67 0.68 

x5 1.21 0.77 0.10 12.03 0.59 0.93 0.77 0.06 15.92 0.59 

x6 1.17 0.76 0.10 11.98 0.58 0.88 0.74 0.05 16.60 0.55 

x7 1.27 0.80 0.10 12.44 0.65 1.00 0.82 - - 0.67 

x8 1.08 0.68 0.10 10.99 0.47 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x9 1.00 0.63 - - 0.40 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององคป์ระกอบ 

                ทกัทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตวั

แปร 

กอ่นการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

2.การวัด (Skill 2) 2.การวัด (Skill 2) 

x10 0.95 0.83 0.05 18.28 0.69 1.00 0.85 - - 0.72 

x11 0.98 0.84 0.05 18.46 0.70 1.00 0.84 0.05 19.26 0.70 

x12 1.05 0.85 0.06 18.94 0.73 1.06 0.84 0.05 19.44 0.71 

x13 1.00 0.83   0.69 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

3.การจําแนกประเภท (Skill 3) 3.การจําแนกประเภท (Skill 3) 

x14 1.00 0.78 0.07 15.38 0.61 1.00 0.79 0.06 15.61 0.62 

x15 1.05 0.82 0.06 16.31 0.68 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x16 1.08 0.83 0.07 16.38 0.68 1.06 0.81 0.07 16.16 0.66 

x17 1.06 0.82 0.07 16.14 0.66 1.05 0.81 0.07 16.22 0.66 

x18 1.03 0.80 0.07 15.80 0.64 0.98 0.77 0.07 15.03 0.59 

x19 1.08 0.80 0.07 15.71 0.64 1.06 0.79 0.07 15.66 0.62 

x20 1.05 0.79 0.07 15.54 0.62 1.00 0.75 0.06 15.60 0.56 

x21 0.97 0.77 0.07 14.99 0.59 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x22 1.03 0.78 0.07 15.40 0.61 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x23 1.00 0.76 - - 0.58 1.00 0.77 - - 0.59 

4.การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

(Skill 4) 

4.การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบั

เวลา (Skill 4)  

x24 0.92 0.78 0.05 17.30 0.61 0.92 0.77 0.05 17.54 0.59 

x25 1.03 0.85 0.05 19.67 0.72 1.05 0.85 0.06 18.86 0.72 

x26 1.00 0.86 - - 0.74 1.00 0.84 - - 0.71 

5.การใช้ตัวเลขหรือการคํานวณ(Skill 5) 5. การใช้ตัวเลขหรือการคาํนวณ(Skill5) 

x27 1.15 0.82 0.07 16.06 0.66 1.00 0.84 0.05 18.70 0.71 

x28 1.19 0.83 0.07 16.33 0.68 1.00 0.82 - - 0.68 

x29 1.21 0.78 0.08 15.32 0.61 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x30 1.00 0.76 - - 0.58 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

6.การจัดกระทาํและส่ือความหมายข้อมูล(Skill 6) 6.การจัดกระทาํและส่ือความหมายข้อมูล(Skill 6) 

x31 1.00 0.73 - - 0.54 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x32 1.09 0.81 0.07 15.12 0.66 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x33 1.09 0.80 0.07 14.97 0.65 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององคป์ระกอบ 

                ทกัทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตวั

แปร 

กอ่นการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

7.การลงความคดิเห็นจากข้อมูล (Skill 7) 7.การลงความคดิเห็นจากข้อมูล (Skill 7) 

x34 1.00 0.68 - - 0.46 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x35 1.36 0.83 0.10 14.14 0.69 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x36 1.30 0.80 0.10 13.66 0.64 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x37 1.20 0.75 0.09 12.93 0.57 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

8. การทาํนายหรือการพยากรณ์(Skill 8) 8. การทาํนายหรือการพยากรณ์(Skill 8) 

x38 0.86 0.66 0.07 13.05 0.43 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x39 0.93 0.80 0.06 16.72 0.63 0.96 0.79 0.05 17.64 0.63 

x40 0.95 0.85 0.05 18.34 0.72 1.00 0.86 0.05 19.58 0.73 

x41 0.98 0.87 0.05 19.00 0.76 1.02 0.87 0.05 20.14 0.76 

x42 0.95 0.83 0.05 17.77 0.69 1.00 0.84 - - 0.71 

x43 1.00 0.80 - - 0.64 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

9.การตั้งสมมติฐาน (Skill 9) 9.การตั้งสมมติฐาน (Skill 9) 

x44 0.75 0.62 0.06 12.12 0.38 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x45 1.10 0.84 0.06 17.98 0.70 1.18 0.86 0.07 17.08 0.73 

x46 1.08 0.85 0.06 18.36 0.72 1.16 0.87 0.07 17.28 0.76 

x47 1.04 0.81 0.06 17.28 0.66 1.09 0.81 0.07 16.14 0.66 

x48 0.96 0.79 0.06 16.62 0.63 0.99 0.77 0.07 15.20 0.60 

x49 1.08 0.84 0.06 18.19 0.71 1.10 0.82 0.07 16.27 0.67 

x50 1.05 0.80 0.06 16.92 0.64 1.11 0.81 0.07 15.79 0.66 

x51 1.09 0.81 0.06 17.18 0.66 1.13 0.80 0.06 17.82 0.65 

x52 0.98 0.79 0.06 16.47 0.62 1.00 0.77  -  - 0.59 

x53 1.00 0.80 - - 0.63 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

10.การกาํหนดนิยามเชิงปฏบัิติการ (Skill 10) 10.การกาํหนดนิยามเชิงปฏบัิติการ (Skill 10) 

x54 1.08 0.86 0.06 17.55 0.74 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x55 1.08 0.87 0.06 17.76 0.75 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x56 1.00 0.79   0.62 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

11.การกาํหนดและควบคุมตัวแปร (Skill 11) 11.การกาํหนดและควบคุมตัวแปร (Skill 11) 

x57 1.11 0.85 0.06 17.93 0.72 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x58 1.00 0.81 - - 0.65 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

12.การทดลอง  (Skill 12) 12.การทดลอง  (Skill 12) 

x59 1.09 0.93 0.05 21.75 0.86 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x60 1.00 0.86 - - 0.74 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององคป์ระกอบ 

                ทกัทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตวั

แปร 

กอ่นการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

Factor 

Loading 

Stand. 

Factor 

Loading 

SE t-test SMC 

13.การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Skill 13) 13.การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Skill 13) 

x61 1.00 0.75 - - 0.56 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x62 1.11 0.79 0.07 14.95 0.63 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x63 1.08 0.81 0.07 15.39 0.66 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

x64 0.97 0.74 0.07 13.83 0.55 สกดัตวัแปรออกจากโมเดล 

 

จากตารางท่ี 6ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารก่อน

การปรับโมเดล พบว่า องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร จาํนวน 13 องค์ประกอบ  

ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตไดจ้าํนวน 64ตวัแปร (x1– x64)  มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่

ระหว่าง 0.62ถึง 0.93  และมีค่าความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยความแปรปรวนของตวัแปร

แฝง (SMC) อยู่ระหว่างร้อยละ 38ถึง 86 โดยท่ีตัวแปรสังเกตได้ท่ีมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงท่ีสุด คือ x59รองลงมา คือ x47, x55และ x2 

หลงัการปรับโมเดล โดยการสกดัตวัแปรสงัเกตไดบ้างตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

สังเกตได้อ่ืนๆ (cross-loading) ออกจากโมเดลเพ่ือให้โมเดลสอดคลอ้งกับข้อมูลและกาํหนด

ความสมัพนัธร์ะหว่างเศษเหลือบางตวั พบว่า ตวัแปรสงัเกตไดถ้กูสกดัออกจากโมเดล จาํนวน 30ตวั

แปรคือ ตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบท่ี 1, 2, 3  และ 5  ถกูสกดัออกจากโมเดล จาํนวน 2, 1, 3 

และ 2  ตวัแปร และตวัแปรสังเกตไดข้ององค์ประกอบท่ี 6, 7, 10, 11, 12 และ 13 ถูกสกดัออกจาก

โมเดลทุกตวั  ดงันั้นองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร มีจาํนวนองคป์ระกอบเท่ากบั 

7 องค์ประกอบ และมีตัวแปรสังเกตได้ จาํนวน 34 ตัวมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่

ระหว่าง 0.74 ถึง 0.96 และมีค่าความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยความแปรปรวนของตวัแปร

แฝง (SMC) อยูร่ะหว่างร้อยละ55 ถึง 91 
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ตารางท่ี 7 การประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ดชันีวดัความ

สอดคลอ้ง 
เกณฑ์ 

ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

คา่สถิติ ผลการ

พิจารณา 

คา่สถิติ ผลการ

พิจารณา 

2/df  < 3.00 5328.25/1939 = 2.75 ผา่นเกณฑ์ 460.57/429 = 1.07 ผา่นเกณฑ์ 

p-value of2 > 0.05 0.00 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.141 ผา่นเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.666 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.928 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.642 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.901 ผา่นเกณฑ์ 

CFI > 0.95 0.841 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.997 ผา่นเกณฑ์ 

Standardized RMR < 0.08 0.028 ผา่นเกณฑ์ 0.013 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA < 0.06 0.072 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.015 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี  7 ผลการวิ เคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร  พบว่า  มีค่าสถิติไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด  คือ  ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 

5328.25และมีนัยสาํคญั  (p-value < 0.05)   ดชันี GFI  เท่ากบั 0.666 (ตํ่ากว่าเกณฑ์) ดชันี AGFI   

เท่ากบั  0.642 (ตํ่ากว่าเกณฑ)์ ดชันี CFI เท่ากบั 0.841 (ตํ่ากว่าเกณฑ)์  และค่า RMSEA เท่ากบั 0.072 

(สูงกว่าเกณฑ)์ ส่วนค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ เท่ากบั 2.75  และค่า Standardized RMR  เท่ากบั 0.028

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  แสดงว่า โมเดลยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ดงัแสดงใน

แผนภาพท่ี 2 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจาํเป็นตอ้งปรับโมเดลใหมี้ความกลมกลืนมากข้ึน โดยพิจารณาค่าดชันี

ดดัแปรโมเดล (modification indices: MI)  และค่าเศษเหลือท่ีอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐานของตวัแปร

สงัเกตไดท่ี้มีค่ามากกว่า 2.00  ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับโมเดลโดยกาํหนดความสัมพนัธ์ของเศษเหลือ (e1-

e64) บางคู่ และสกดัตวัแปรสังเกตไดบ้างตวัออกจากโมเดล โดยพิจารณาตัวแปรสังเกตไดท่ี้มี

ความสมัพนัธก์บัตวัแปรสงัเกตไดอ่ื้นๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นตวัแปรแฝงเดียวกนั หรือตวัแปรสังเกตไดท่ี้มี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรแฝงอ่ืนๆ  ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีปรับแลว้ พบว่า  

ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั460.57และไม่มีนยัสาํคญั  (p-value >0.05)  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ เท่ากบั 

1.07ดชันี GFI เท่ากบั 0.928 ดชันี AGFI  เท่ากบั 0.901 ดชันี CFI  เท่ากบั 0.997 ค่า Standardized 

RMR  เท่ากบั 0.013  และค่า RMSEA  เท่ากบั 0.015 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของโมเดล   แสดงว่า  โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 
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Chi-square = 5328.25,  df. = 1939, P-value = .000 

GFI = 0.666, AGFI = 0.642, CFI = 0.841, RMSEA= 0.072 

 
แผนภาพท่ี 1 :  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารก่อนการปรับโมเดล 
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Chi-square = 460.57 = 1.07,  df. = 429, p-value = 0.141 

GFI = 0.928, AGFI = 0.901, CFI = 0.997, RMSEA= 0.015 

 

แผนภาพท่ี 2 :  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ 

ผูบ้ริหารหลงัการปรับโมเดล 
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 จากผลการศึกษาวิจยัสรุปได้ว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารประกอบดว้ย 7 

องคป์ระกอบ มีจาํนวนตวัแปรรวมทั้งสิ้น 34 ตวัแปร คือ  

1. การสงัเกต (ทกัษะท่ี 1)  จาํนวนตวัแปร7 ตวั 

2. การวดั (ทกัษะท่ี 2)  จาํนวนตวัแปร 3 ตวั 

3. การจาํแนกประเภท(ทกัษะท่ี 3)  จาํนวนตวัแปร 7 ตวั 

4. การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา จาํนวนตวัแปร 3ตวั 

(ทกัษะท่ี 4) 

5. การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ(ทกัษะท่ี 5)  จาํนวนตวัแปร 2ตวั 

6.  การทาํนายหรือการพยากรณ์(ทกัษะท่ี 8)  จาํนวนตวัแปร 4  ตวั 

7. การตั้งสมมติฐาน(ทกัษะท่ี 9)  จาํนวนตวัแปร 8 ตวั 

 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทาง  

                 วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารเป็นรายองคป์ระกอบทั้ง  7 องคป์ระกอบ  

 

องคป์ระ

กอบที่ 

ทกัษะ

ท่ี 

ช่ือองคป์ระกอบ ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

1 1 การสังเกต 4.02 0.63 มาก 

2 2 การวดั  3.90 0.66 มาก 

3 3 การจาํแนกประเภท    3.98 0.65 มาก 

4 4 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส

กบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

3.95 0.64 มาก 

5 5 การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ     3.98 0.71 มาก 

6 8 การทาํนายหรือการพยากรณ์     3.96 0.64 มาก 

7 9 การตั้งสมมติฐาน 3.95 0.65 มาก 

รวม 3.97 0.58 มาก 

 

 จากตารางท่ี 8พบว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารประกอบดว้ย 7  องคป์ระกอบ 

มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.97  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58  เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ 

พบว่า  องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ องค์ประกอบท่ี 1 

การสังเกต ( x =4.02,S.D.= 0.63)  รองลงมา คือ องค์ประกอบท่ี 3 การจําแนกประเภท                       

( x =3.98,S.D. = 0.65)  องค์ประกอบท่ี 5  การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ ( x = 3.97, S.D.= 0.71)
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องค์ประกอบท่ี 6 การทาํนายหรือการพยากรณ์  ( x = 3.96,S.D.= 0.64) องค์ประกอบท่ี 4 การหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา ( x = 3.95, S.D.= 0.64) องค์ประกอบท่ี 7

การตั้ งสมมติฐาน ( x =3.95, S.D.= 0.65)  และองค์ประกอบท่ี 2 การวดั ( x =3.90,S.D.= 0.66)  

ตามลาํดบั  
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารดว้ยวิธีการวิเคราะห์ 

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ(Exploratory Factor Analysis : EFA) 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ยขอ้คาํถามหรือตวัแปรบรรยาย 116 ตวั คือ 

X65ถึงX180ซ่ึงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ แบ่งเป็น 2  ส่วน คือ การวิเคราะห์ระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยพิจารณาค่าเฉล่ีย  ( x )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ

การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

 3.1 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากความคิดเห็นโดย

พิจารณาค่าเฉล่ีย  ( x )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แสดงในตารางท่ี  

 

ตารางท่ี  9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน 

                  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายขอ้  
n = 340 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

65 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.96 .75 มาก 

66 ผูบ้ริหารใหก้ารไวว้างใจกนั  โดยยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.98 .79 มาก 
67 บุคคลากรทุกภาคส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายร่วมกนั 3.95 .85 มาก 
68 บุคคลกรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดาํเนินการในโครงการและมีส่วนได้

ส่วนเสียร่วมกนั 

3.99 .81 มาก 

69 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงพอใจการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีความเป็นอิสระหรือ

ความเป็นตวัตนของตนเอง 

3.97 .80 มาก 

70 บุคลากรมีความผกูพนัต่อกนัและรู้สึกเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั 4.06 .77 มาก 
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ตารางท่ี  9 (ต่อ)ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 

                 โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายขอ้  

 
ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

71 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นและทนัสมยั ตดัสินใจในการทาํงาน 

4.04 .78 มาก 

72 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบับุคลากรในการปฏิบติังานอย่างเท่าเทียมกนั 4.03 .76 มาก 
73 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  แกไ้ข ทบทวนการปฏิบติังานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

4.04 .76 มาก 

74 มีการใหข้วญัและกาํลงัใจสาํหรับบุคลากรท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน 3.98 .79 มาก 
75 บุคลากรมีความเต็มใจและไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.00 .77 มาก 
76 ผูบ้ริหารมีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในการปฏิบติังาน 4.01 .77 มาก 
77 ผูร่้วมงานมีสุขภาพจิตดีทุกคน 4.01 .77 มาก 
78 ผูบ้ริหารสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร 4.04 .79 มาก 
79 ผูบ้ริหารมีการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและประหยดั 4.01 .76 มาก 
80 ผูบ้ริหารมีการใชง้บประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 4.04 .79 มาก 
81 มีการใชค้นเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 3.98 .77 มาก 
82 การมีส่วนร่วมกอ่ใหเ้กดิการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนั 4.00 .81 มาก 
83 ผูบ้ริหารมีการเพิ ่มแรงจูงใจโดยมีอิสระในการปฏิบติังาน 4.01 .75 มาก 
84 มีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษาและแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 4.02 .70 มาก 
85 ทุกภาคส่วนของสังคมมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการลงทุนทางการศึกษา 4.00 .78 มาก 
86 ผูบ้ริหารมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นเพ่ือเพิ ่มประสิทธิผลของงาน 4.00 .74 มาก 
87 บุคลากรมีโอกาสในการตดัสินใจกาํหนดนโยบาย  กลยุทธ์และประเมินผล  

การวดัผลประเมินผล 

3.99 .71 มาก 

88 มีส่วนร่วมในการกระตุน้ใหเ้กดิทศันคติในทางเกือ้กลูองคก์ารนาํไปสู่เป้าหมาย 

ท่ีกาํหนด 

3.94 .73 มาก 

89 ระบบส่ือสารภายในองคก์ารมีความคล่องตวั  เป็นอิสระทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 3.94 .69 มาก 
90 ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมแสดงความคิดเห็นกนัอย่างเปิดเผยและกวา้งขวาง

เกีย่วกบัเป้าหมายขององคก์าร 

3.96 .78 มาก 

91 การทาํงานมีลกัษณะกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานใหค้วบคุมดูแลกนัเอง 3.94 .75 มาก 
92 ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีแกปั้ญหาเป็นหลกั   หลีกเล่ียงวิธีตาํหนิหรือดุด่า 4.00 .81 มาก 
93 ผูบ้ริหารเช่ือตามทฤษฏี X,Y ของMc Gregor  ท่ีว่ามนุษยมี์ทั้งส่วนดีและส่วนท่ีตอ้ง

แกไ้ข 

3.99 .77 มาก 

94 ผูบ้ริหารมีความเช่ือว่าองคก์ารเป็นสถานท่ีสาํหรับการพฒันาและดาํรงชีวิต  4.00 .79 มาก 
95 ผูบ้ริหารส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการส่งเขา้อบรมเพ่ือเพิ ่มประสิทธิภาพใน 

การทาํงาน 

4.01 .77 มาก 

x
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( ) 

ค่า
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(S.D.) 

ระดบัการ

ปฏิบติั 

96 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม 4.00 .77 มาก 
97 เกดิความสามคัคีระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร 4.01 .78 มาก 
98 ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการเสียสละ 4.05 .80 มาก 
99 มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองเพ่ือดาํเนินกจิกรรม 4.08 .81 มาก 

100 การมีส่วนร่วมทาํงานในรูปแบบคณะกรรมการ 4.07 .77 มาก 
101 การมีส่วนร่วมท่ีใชก้บักลุ่มงานเฉพาะกจิ 4.00 .77 มาก 
102 มีส่วนร่วมโดยนาํแนวคิดแบบหมุดเช่ือมโยง คือ ประสิทธิภาพของการทาํงานเป็น

กลุ่ม การประสานงานกนัการบริหารมุ่งคุณภาพ และ ประสิทธิผลในหน่วยงาน 

3.98 .71 มาก 

103 ผูบ้ริหารมีการใชอ้าํนาจเผด็จการแบบมีศิลป์เป็นการใชอ้าํนาจแบบมีเมตตา 3.97 .78 มาก 
104 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4 ดา้นคือ งานวิชาการ งานบุคลากร, งาน

งบประมาณและงานบริหารทัว่ไป 

4.08 .74 มาก 

105 การมีส่วนร่วมดา้นการสร้างส่ือเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.02 .76 มาก 
106 มีส่วนร่วมในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือวิจยั  พฒันาตนเองและพฒันาการเรียนรู้ 3.99 .76 มาก 
107 มีส่วนร่วมในดา้นการนิเทศ 4.01 .75 มาก 
108 ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการเป็นผูน้าํ 4.04 .81 มาก 
109 บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์าร 4.02 .73 มาก 
110 ผูบ้ริหารมีการบริหารแบบเครือข่ายประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและหน่วยงาน 

ท่ีเก ีย่วขอ้ง 

3.98 .78 มาก 

111 ผูบ้ริหารใชร้ะบบ ICT เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถส่งข่าว/ติดต่อส่ือสารได้

รวดเร็วและทุกรูปแบบ 

3.91 .73 มาก 

112  เช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มงานในองคก์รใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

และหลากหลายในการบริหารจดัการ 

3.94 .70 มาก 

113 นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการคน้ควา้ในการเรียนและมีการนาํเทคโนโลยีท่ี

หลากหลายมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

4.02 .68 มาก 

114 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการมีอาํนาจเต็มในการปฏิบติังาน 3.91 .69 มาก 
115 ผูบ้ริหารมีการสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงาน 4.01 .69 มาก 
116 ผูบ้ริหารมีการสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้ง 4.04 .74 มาก 
117 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน ์ 4.02 .73 มาก 
118 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็น ร่วมประชุมปรึกษาหารือใน

ดาํเนินงานภายในองคก์รเพ่ือทราบความตอ้งการ  และการพฒันา  

4.08 .75 มาก 

119 ผูบ้ริหารแบ่งงานใหทุ้กคนมีส่วนร่วม มีการมอบงานใหต้ามความรู้ ความสามารถ

และความเหมาะสม 

4.07 .78 มาก 

x
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120 มีการบริหารความขดัแยง้ดว้ยวิธีพดูคุยทาํความเขา้ใจ 4.03 .74 มาก 
121 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานและร่วมนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ  

มีบทบาทร่วมในการบริหาร 

4.02 .78 มาก 

122 ผูบ้ริหารคดัสรร/เลือกคนทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงวยัแต่ดท่ีูความรู้ความสามารถ 4.09 .72 มาก 
123 การแต่งตั้งบุคลาการทาํงานไม่ควรเลือกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 4.01 .72 มาก 
124 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหก้บับุตรหลานของตนเอง 4.02 .74 มาก 
125 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากหลากหลายอาชีพ 4.10 .72 มาก 
126 ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 4.10 .75 มาก 
127 การบริหารแบบมีส่วนร่วมตอ้งสนองชุมชน  ภูมิภาค  ทอ้งถิ่น  ผูป้กครอง  ศิษยเ์กา่

และสถานศึกษา 

4.07 .75 มาก 

128 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ SWOT วิเคราะหจุ์ดเด่น  จุดดอ้ย  โอกาสและอุปสรรค

ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

4.06 .70 มาก 

129 เพ่ือความสาํเร็จของโครงการ มีนาํกระบวนการบริหารโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา

มีส่วนร่วม 

4.04 .69 มาก 

130 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินความดีความชอบแต่งตั้ง

คณะกรรมการหลายฝ่ายประเมินผลงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

4.01 .73 มาก 

131 ผูบ้ริหารมีกระบวนศิลปะการบริหารใหอ้ยู่ในความพอดี 4.00 .73 มาก 
132 การบริหารเนน้การทาํงานเชิงรุก 4.04 .73 มาก 
133 บริหารโดยใชภ้าวะผูน้าํจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/ผูเ้ก ีย่วขอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ภาระงาน 

4.04 .73 มาก 

134 ผูบ้ริหารสร้างความร่วมมือในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ 4.03 .72 มาก 
135 ผูบ้ริหารมีการส่ือสารแบบ two way 4.00 .72 มาก 
136 ผูบ้ริหารศึกษาขอ้กฎหมาย  ขอ้ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.01 .77 มาก 
137 ผูบ้ริหารใหน้ํ้ าหนกัมากนอ้ยต่อการมีส่วนร่วมกบัภาระงาน 4 ดา้น คืองานวิชาการ  

งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป 

3.99 .76 มาก 

138 องคก์รเป็นแบบเปิด/ปิด เหมาะสมตามสถานการณ์ 3.99 .72 มาก 
139 เพิ ่มผลผลิตและประสิทธิภาพภายในองคก์ร 4.02 .72 มาก 
140 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง 3.98 .76 มาก 
141 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจ/สั ่งการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.02 .76 มาก 
142 ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานมีสัมพนัธ์ท่ีดีการทาํงานภายในองคก์รราบร่ืน 3.99 .77 มาก 
143 เกดิความรู้สึกผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รรักองคก์ร 4.02 .73 มาก 
144 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารหลายรูปแบบมาบูรณาการและสร้างแรงจงูใจ 3.97 .75 มาก 

x
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145 ผูบ้ริหารใชท้ฤษฎี PDCA นาํมาบริหารแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนระยะส้ัน-

กลาง-ยาว 

3.99 .73 มาก 

146 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจโดยใชก้ารประชุม ใหทุ้กคน win-win 4.02 .76 มาก 
147 ผูบ้ริหารมีขั้นตอนดาํเนินกจิกรรมตอ้งมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4.01 .77 มาก 
148 ผูบ้ริหารมีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.97 .75 มาก 
149 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการส่ือสารท่ีชดัเจน 4.05 .74 มาก 
150 ผูบ้ริหารระดมทรัพยากรต่างๆเพ่ือเพิ ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการ 4.00 .77 มาก 
151 การมีส่วนร่วมส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 4.05 .75 มาก 
152 การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยใหผู้บ้ริหารโรงเรียนจดัการศึกษาไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.03 .74 มาก 

153 มีส่วนร่วมบริหารเพ่ือเขา้สูประชาคมอาเช่ียน  เป็นสากลตามนโยบายสพฐ. 3.93 .75 มาก 
154 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยใช ้

หลกัธรรมาภิบาล 

4.03 .73 มาก 

155 บริหารโดยการกระจายอาํนาจ 3.99 .70 มาก 
156 บริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะพึงประสงคต์ามนโยบายสพฐ. 4.02 .71 มาก 
157 ทุกภาคส่วนในองคก์รใช ้ระบบ ICT 3.89 .71 มาก 
158 ผูบ้ริหารนาํหลกั R&D  (วิจยัและพฒันา)เพ่ือนาํมาแกปั้ญหาการบริหาร 3.93 .75 มาก 
159 ผูบ้ริหารนาํวิธี R&D (วิจยัและพฒันา)เพ่ือจดัการเรียนการสอน  และการมีส่วนร่วม

ในการปฏิรูปการศึกษา 

3.90 .73 มาก 

160 ผูบ้ริหารนาํวิธี R&D(วิจยัและพฒันา)เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา 3.96 .72 มาก 
161 องคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ย  สถาบนั/องคก์ร คน 

และงาน 

3.94 .78 มาก 

162 มีการศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.99 .83 มาก 
163 ผูบ้ริหารวินิจฉยัองคก์รเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ 3.98 .81 มาก 
164 ผูบ้ริหารมีการระดมสมองจากทุกภาคส่วน 3.96 .82 มาก 
165 ผูบ้ริหารมีการทาํ work shop เป็นกลุ่มเล็กท่ีเกีย่วกบัการเรียนการสอน  และการ

ประเมินผล 

3.94 .75 มาก 

166 ผูบ้ริหารมีการจดัเวทีสาธารณะใหแ้สดงความสามารถ 3.86 .78 มาก 
167 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการปฏิบติังานใหเ้กดิความสามคัคี ลดการต่อตา้นใน

องคก์าร 

3.95 .76 มาก 

168 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหเ้กดิการปฏิบติังานในแต่ละส่วนเต็มความสามารถ 4.02 .75 มาก 
169 ปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 3.95 .77 มาก 

x
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170 ทรัพยากรบุคคลในแต่ละระดบัมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการจดัการ

องคก์าร  การสั ่งการ การควบคุม 

3.93 .81 มาก 

171 ลดค่าใชจ่้ายในการ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบเป็นการเพิ ่มผลผลิต บริหารงาน

เพิ่มคุณภาพงาน 

3.92 .83 มาก 

172 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างกจิกรรม 4.03 .75 มาก 
173 ผูบ้ริหารเสริมสร้างพลงัดว้ยการกอ่ใหเ้กดิกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรม 4.02 .76 มาก 
174 ผูบ้ริหารมีการทาํงานท่ีเนน้พฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม 4.03 .77 มาก 
175 มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเนน้การบริหารโดยยึดวตัถุประสงคท่ี์ร่วมกนักาํหนด

เป้าหมายท่ีชดัเจนเนน้คุณภาพผูเ้รียน 

4.00 .73 มาก 

176 ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะหปั์ญหา 4.05 .74 มาก 
177 ผูบ้ริหารมีการใชก้ลยุทธ์เพ่ือเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร 4.01 .77 มาก 
178 ผูบ้ริหารนาํวิธีการบริหารแบบความมัน่คงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไม่น่าไวว้างใจ 3.85 .89 มาก 
179 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร 4.07 .72 มาก 
180 

 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามโดยการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและการประสาน

ความร่วมมือ 

4.06 .76 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 116 ขอ้ มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูร่ะหว่าง  3.85 – 4.10   ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.68 – 0.89   ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดับ      

การปฏิบติัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมแต่ละตวัแปรอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียของตวัแปร   

ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ  ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 125 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากหลากหลายอาชีพ  

( x = 4.10) และขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 126ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการ

และแบบไม่เป็นทางการ ( x = 4.10)  รองลงมา คือ ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 122  ผูบ้ริหารคดัสรร/

เลือกคนทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงวยัแต่ดูท่ีความรู้ความสามารถ( x = 4.09) ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 99

มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองเพ่ือดาํเนินกิจกรรม( x = 4.08) ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี  104 การมี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน 4 ดา้นคือ งานวิชาการ งานบุคลากร, งานงบประมาณและงานบริหาร

ทัว่ไป ( x = 4.08)  และ ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 118 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ

คิดเห็น ร่วมประชุมปรึกษาหารือในดาํเนินงานภายในองค์กรเพ่ือทราบความต้องการ และการ

x
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พฒันา ( x = 4.08) ตามลาํดบัส่วนค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ี 

178 ผูบ้ริหารนาํวิธีการบริหารแบบความมัน่คงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไม่น่าไวว้างใจ ( x = 3.85)   

ตามลาํดบั 

 3.2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA)เป็นการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีจะสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ร่วมกนั

ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principle 

component analysis : PCA)  และทาํการหมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธีแวริแมก (varimax rotation)  เพ่ือหา

จาํนวนองค์ประกอบร่วม (common factor) โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวัแปรใน

องค์ประกอบ(Eigenvalue)ท่ีมากกว่า 1  และการเลือกองค์ประกอบ จะตอ้งมีตัวแปรบรรยาย

องค์ประกอบนั้ นๆ ตั้ งแต่ 3ตัวแปรข้ึนไป ตามวิธีของไกรเซอร์ (Kaiser) และมีค่านํ้ าหนัก

องคป์ระกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตวัแปรเท่ากบั 0.45ข้ึนไป  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั

กาํหนดค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตวัแปรเท่ากบั 0.50 ข้ึนไปเพ่ือใหไ้ดต้วั

แปรท่ีมีความสาํคญั  ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี ถึง ตารางท่ี  

 

ตารางท่ี 10  ค่าไอเกนและร้อยละความแปรผนัท่ีอธิบายไดข้ององคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1  

 

องค ์

ประกอบ

ท่ี 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่า ความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (Eigenvalue) 

ค่าร้อยละความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (% of variance) 

ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน

สะสม 

(% of cumulative 

variance) 

ค่า ความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (Eigenvalue) 

ค่า ร้อยละความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (% of variance) 

ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน

สะสม 

(% of cumulative 

variance) 

1 67.536 58.221 58.221 18.851* 16.251 16.251 

2 3.181 2.742 60.963 13.829* 11.922 28.173 

3 2.307 1.989 62.952 12.355* 10.651 38.823 

4 2.002 1.726 64.677 9.033* 7.787 46.610 

5 1.978 1.705 66.383 7.008* 6.042 52.652 

6 1.633 1.408 67.791 6.136* 5.290 57.942 

7 1.432 1.235 69.026 4.776* 4.117 62.059 

8 1.339 1.154 70.180 4.369 3.766 65.825 

9 1.271 1.095 71.275 3.043 2.623 68.448 

*องคป์ระกอบท่ีมีจาํนวนตวัแปรบรรยายตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไปและมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรเท่ากบั 

0.50 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) ค่าไอเกนและร้อยละความแปรผนัท่ีอธิบายไดข้ององคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน 

                  มากกว่า 1  

 

องค ์

ประกอบ

ท่ี 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่า ความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (Eigenvalue) 

ค่าร้อยละความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (% of variance) 

ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน

สะสม 

(% of cumulative 

variance) 

ค่า ความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (Eigenvalue) 

ค่า ร้อยละความ

แปรปรวนของ

ตวัแปร 

 (% of variance) 

ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน

สะสม 

(% of cumulative 

variance) 

10 1.206 1.040 72.316 2.941 2.535 70.984 

11 1.149 0.991 73.306 1.660 1.431 72.415 

12 1.048 0.904 74.210 1.656 1.428 73.843 

13 1.032 0.890 75.100 1.458 1.257 75.100 

 

 จากตารางท่ี 10 แสดงองค์ประกอบ (component) และค่าความแปรปรวนของตวัแปร

องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ น

พ้ืนฐานพบว่า จาํนวนองค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 มีทั้ งหมด 13 องค์ประกอบ และ

องค์ประกอบท่ี 1 ถึง 13 สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรรวมทั้ งหมด เท่ากบัร้อยละ 

75.100   

 เม่ือพิจารณาเลือกองค์ประกอบท่ีมีจาํนวนตวัแปรบรรยายตั้ งแต่ 3 ตวัข้ึนไปและมีค่า

นํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตวัแปรเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป พบว่า มีจาํนวน 7 

องคป์ระกอบ เป็นไปตามเกณฑท่ี์พิจารณา คือ องค์ประกอบท่ี 1 ถึง 7  และค่าความแปรปรวนของ

ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบมีค่า หลงัจากการหมุนแกนปัจจยั เท่ากบัร้อยละ16.25, 11.92, 10.65, 

7.79, 6.04, 5.29, 4.12  ตามลาํดบั โดยท่ีองค์ประกอบท่ี 1 ถึง 7  อธิบายค่าความแปรปรวนของตวั

แปรรวมเท่ากบัร้อยละ62.059ส่วนองคป์ระกอบท่ี 8 ถึง 13 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา จึงถูกตดั

ออก ทาํใหมี้ตวัแปรทั้งหมด 66 ตวั  และมีตวัแปรท่ีถกูสกดัออกจาํนวน 50 ตวั 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) และจาํนวนองคป์ระกอบการบริหาร 

                  แบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ตวัแปร 

ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 

1 

องคป์ระกอบ 

2 

องคป์ระกอบ 

3 

องคป์ระกอบ 

4 

องคป์ระกอบ 

5 

องคป์ระกอบ 

6 

องคป์ระกอบ 

7 

x78 0.705 

x79 0.689 

x72 0.671 

x74 0.661 

x76 0.649 

x77 0.648 

x70 0.643 

x71 0.640 

x80 0.639 

x73 0.635 

x75 0.629 

x81 0.625 

x83 0.622 

x69 0.621 

x84 0.612 

x67 0.605 

x86 0.593 

x82 0.593 

x66 0.557 

x65 0.553 

x68 0.547 

x85 0.541 

x138 0.644 

x143 0.632 

x139 0.630 

x137 0.609 

x141 0.601 

x142 0.596 

x145 0.580 

x146 0.575 

x144 0.563 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)แสดงค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) และจาํนวนองคป์ระกอบการ 

                   บริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตวัแปร 

ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 

1 

องคป์ระกอบ 

2 

องคป์ระกอบ 

3 

องคป์ระกอบ 

4 

องคป์ระกอบ 

5 

องคป์ระกอบ 

6 

องคป์ระกอบ 

7 

x150 0.555 

x135 0.549 

x147 0.532 

x149 0.518 

x136 0.510 

x140 0.500 

x171 0.672 

x170 0.662 

x166 0.641 

x169 0.640 

x167 0.633 

x165 0.623 

x163 0.608 

x168 0.605 

x172 0.592 

x162 0.583 

x164 0.557 

x96 0.750 

x97 0.694 

x98 0.611 

x95 0.610 

x92 0.547 

x99 0.544 

x100 0.522 

x123 0.589 

x121 0.548 

x129 0.527 

x178 0.666 

x177 0.655 

x179 0.651 

x180 0.635 

x176 0.606 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) แสดงค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) และจาํนวนองคป์ระกอบการ 

                   บริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ตวัแปร 

ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 

1 

องคป์ระกอบ 

2 

องคป์ระกอบ 

3 

องคป์ระกอบ 

4 

องคป์ระกอบ 

5 

องคป์ระกอบ 

6 

องคป์ระกอบ 

7 

x159 0.616 

x158 0.613 

x160 0.572 

รวม 66 

ตวัแปร 
22 ตวั 15 ตวั 11 ตวั 7 ตวั 3 ตวั 5 ตวั 3 ตวั 

 

 จากตารางท่ี 11  พบว่า องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจาํนวน 7 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบท่ี 1 จาํนวน 

22 ตัวแปร  องค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 15 ตัวแปร  องค์ประกอบท่ี 3 จาํนวน 11 ตัวแปร  

องคป์ระกอบท่ี 4 จาํนวน 7 ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 5 จาํนวน 3 ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 6 จาํนวน 5 

ตวัแปร  และ องคป์ระกอบท่ี 7 จาํนวน 3 ตวัแปร 

 

ตารางท่ี  12  แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 1          
 

ตวั

แปร 

ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 1          

x78 ผูบ้ริหารสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร 0.705 

x79 ผูบ้ริหารมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 0.689 

x72 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบับุคลากรในการปฏิบติังานอยา่งเท่าเทียมกนั 0.671 

x74 มีการใหข้วญัและกาํลงัใจสาํหรับบุคลากรท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน 0.661 

x76 ผูบ้ริหารมีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในการปฏิบติังาน 0.649 

x77 ผูร่้วมงานมีสุขภาพจิตดีทุกคน 0.648 

x70 บุคลากรมีความผูกพนัต่อกนัและรู้สึกเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั 0.643 

x71 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหมี้การส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นและทนัสมยั ตดัสินใจในการทาํงาน   

0.640 

x80 ผูบ้ริหารมีการใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 0.639 
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ตารางท่ี  12 (ต่อ) แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 1          
 

ตวั

แปร 

ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

x73 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  แกไ้ข ทบทวนการปฏบิติังานอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

0.635 

x75 บุคลากรมีความเตม็ใจและไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 0.629 

x81 มีการใชค้นเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 0.625 

x83 ผูบ้ริหารมีการเพิ ่มแรงจูงใจโดยมีอิสระในการปฏิบติังาน 0.622 

x69 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงพอใจการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีความเป็นอิสระหรือ

ความเป็นตวัตนของตนเอง 

0.621 

x84 มีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษาและแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 0.612 

x67 บุคคลากรทุกภาคส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายร่วมกนั 0.605 

x86 ผูบ้ริหารมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อเพิ ่มประสิทธิผลของงาน 0.593 

x82 การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนั 0.593 

x66 ผูบ้ริหารใหก้ารไวว้างใจกนั  โดยยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

0.557 

x65 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 0.553 

x68 บุคคลกรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดาํเนินการในโครงการและมีส่วนได้

ส่วนเสียร่วมกนั 

0.547 

x85 ทุกภาคส่วนของสังคมมีการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา 0.541 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 18.851 

ร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of variance) 16.251 

  

จากตารางท่ี 12 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 1ประกอบดว้ยตวัแปรบรรยายท่ีสาํคญัจาํนวน  22 

ตวั คือx65ถึง x86ซ่ึงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรอยู่ระหว่าง 0.541 ถึง 0.75  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (Eigenvalue) เท่ากบั 18.85 และค่าร้อยละของความแปรปรวนของ

ตวัแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 16.25 แสดงว่า องค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไดร้้อยละ 16.25  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัอนัดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ 

ในองคป์ระกอบท่ี 1 พบว่า เป็นตวัแปรเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมของบุคลากร หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ในแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการให้ค ําปรึกษา การรับฟังความคิดเห็นของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา   การเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและความไวว้างใจต่อการปฏิบัติงาน ของ
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบท่ี 1 ว่าการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ  

 

ตารางท่ี 13 แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 2          
 

ตวัแปร ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 2           

x138 องคก์รเป็นแบบเปิด/ปิด เหมาะสมตามสถานการณ์ 0.644 

x143 เกิดความรู้สึกผูกพนัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รรักองคก์ร 0.632 

x139 เพิ ่มผลผลิตและประสิทธิภาพภายในองคก์ร 0.630 

x137 ผูบ้ริหารใหน้ํ้ าหนกัมากนอ้ยต่อการมีส่วนร่วมกบัภาระงาน 4 ดา้น คืองานวิชาการ  

งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป 0.609 

x141 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจ/สั ่งการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 0.601 

x142 ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานมีสัมพนัธ์ท่ีดี การทาํงานภายในองคก์รราบร่ืน 0.596 

x145 ผูบ้ริหารใชท้ฤษฎี PDCA นาํมาบริหารแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนระยะสั้ น-

กลาง-ยาว 0.580 

x146 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจโดยใชก้ารประชุม ใหทุ้กคน win-win 0.575 

x144 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารหลายรูปแบบมาบูรณาการและสร้างแรงจูงใจ 0.563 

x150 ผูบ้ริหารระดมทรัพยากรต่างๆเพ่ือเพิ ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการ 0.555 

x135 ผูบ้ริหารมีการส่ือสารแบบ two way 0.549 

x147 ผูบ้ริหารมีขั้นตอนดาํเนินกิจกรรมตอ้งมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 0.532 

x149 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการส่ือสารท่ีชดัเจน 0.518 

x136 ผูบ้ริหารศึกษาขอ้กฎหมาย  ขอ้ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 0.510 

x140 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง 0.500 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 13.829 

ร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of variance) 11.921 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปรบรรยายท่ีสาํคญัจาํนวน 

15 ตวั คือx135ถึง x150ซ่ึงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรอยู่ระหว่าง 0.500 ถึง 

0.644  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (Eigenvalue) เท่ากบั 13.829 และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนของตวัแปรในองคป์ระกอบมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 11.921 แสดงว่า องค์ประกอบน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ
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ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้้อยละ 11.921  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัอนัดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาตวั

แปรต่างๆ ในองคป์ระกอบท่ี 2 พบว่า เป็นตวัแปรเก่ียวกบัการเป็นองคก์รแบบปิด/เปิดเหมาะสมตาม

สถานการณ์ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง ความผกูพนัและเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ร  การใหน้ํ้ าหนกัมากนอ้ยต่อการมีส่วนร่วมในภาระงาน  การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ

ภายในองค์กร  การสั ่งการและการส่ือสาร ของผูบ้ริหาร การตดัสินใจของผูบ้ริหารโดยใช้การ

ประชุม  การระดมทรัพยากรเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือ

องคป์ระกอบท่ี 2 ว่าการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

 

ตารางท่ี 14 แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 3          
 

ตวัแปร ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 3           

x171 ลดค่าใชจ่้ายในการ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบเป็นการเพิ ่มผลผลิต บริหารงาน

เพิ ่มคุณภาพงาน 

0.672 

x170 ทรัพยากรบุคคลในแต่ละระดบัมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  การจดัการ

องคก์าร  การสั ่งการ การควบคุม 

0.662 

x166 ผูบ้ริหารมีการจดัเวทีสาธารณะใหแ้สดงความสามารถ 0.641 

x169 ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 0.640 

x167 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการปฏิบติังานใหเ้กิดความสามคัคี ลดการต่อตา้นใน

องคก์าร 

0.633 

x165 ผูบ้ริหารมีการทาํ work shop เป็นกลุ่มเลก็ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  และการ

ประเมินผล 

0.623 

x163 ผูบ้ริหารวินิจฉัยองคก์รเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ 0.608 

x168 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติังานในแต่ละส่วนเตม็ความสามารถ 0.605 

x172 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรม 0.592 

x162 มีการศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 0.583 

x164 ผูบ้ริหารมีการระดมสมองจากทุกภาคส่วน 0.557 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 12.355 

ร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of variance) 10.651 
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 จากตารางท่ี 14 พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปรบรรยายท่ีสาํคญัจาํนวน 

11 ตวั คือx162ถึง x172ซ่ึงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรอยู่ระหว่าง 0.557 ถึง 

0.672  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (Eigenvalue) เท่ากบั 12.355 และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนของตวัแปรในองคป์ระกอบมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 10.651 แสดงว่า องค์ประกอบน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้้อยละ 10.651  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัอนัดบัท่ี 3  

 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ ในองค์ประกอบท่ี 3 พบว่า เป็นตวัแปรเก่ียวกบัการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการวางแผน การจัดการองค์การ การสั ่งการ  การจัดเวทีสาธารณะให้แสดง

ความสามารถ การสร้างวฒันธรรมการปฏิบติังานให้เกิดความสามคัคี มีการทาํ work shop เป็น  

กลุ่มเลก็  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรม บริหาร  มีการศึกษาดูงาน การประเมินผล  

ของผูบ้ริหารผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบท่ี 3 ว่า บรรยากาศภายในองคก์ร 

 

ตารางท่ี 15 แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 4          
 

ตวัแปร ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 4           

x96 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม 0.750 

x97 เกิดความสามคัคีระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร 0.694 

x98 ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการเสียสละ 0.611 

x95 ผูบ้ริหารส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการส่งเขา้อบรมเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

0.610 

x92 ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีแกปั้ญหาเป็นหลกั   หลีกเลี่ยงวิธีตาํหนิหรือดุด่า 0.547 

x99 มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองเพื่อดาํเนินกิจกรรม 0.544 

x100 การมีส่วนร่วมทาํงานในรูปแบบคณะกรรมการ 0.522 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 9.033 

ร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of variance) 7.787 

 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปรบรรยายท่ีสาํคญัจาํนวน 

7  ตวั คือ x92 และ x95 ถึง x100ซ่ึงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรอยู่ระหว่าง 

0.522 ถึง 0.750  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalue) เท่ากบั 9.033 และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนของตวัแปรในองคป์ระกอบมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 7.787  แสดงว่า องค์ประกอบน้ีสามารถ
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อธิบายความแปรปรวนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้้อยละ 7.787  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัอนัดบัท่ี 4  

 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ ในองค์ประกอบท่ี 4พบว่า เป็นตวัแปรเก่ียวกบับุคลากรทุก

คนมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดับ  

ส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการเสียสละ    

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบท่ี 4 ว่า การทาํงานเป็นทีม 

 

ตารางท่ี 16 แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 5          
 

ตวัแปร ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 5           

x123 การแต่งตั้งบุคลาการทาํงานไม่ควรเลือกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 0.589 

x121 

ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานและร่วมนาํองค์กรไปสู่ความสําเร็จ  

มีบทบาทร่วมในการบริหาร 0.548 

x129 

เพื่อความสาํเร็จของโครงการ มีนาํกระบวนการบริหารโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้

มามีส่วนร่วม 0.527 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 7.008 

ร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of variance) 6.042   

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปรบรรยายท่ีสาํคญัจาํนวน 

3 ตวั คือ  x121, x123 และ x129ซ่ึงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรอยู่ระหว่าง 

0.527 ถึง 0.589  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (Eigenvalue) เท่ากบั 7.008 และค่าร้อยละของ

ความแปรปรวนของตวัแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 6.042  แสดงว่า องค์ประกอบน้ี

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้้อยละ 6.042  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัอนัดบัท่ี 5  

 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ ในองคป์ระกอบท่ี 5 พบว่า เป็นตวัแปรเก่ียวกบั การแต่งตั้ ง

บุคลากรโดยเลือกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน และร่วมนาํองคก์รไปสู่

ความสาํเร็จ  มีบทบาทร่วมในการบริหาร และมีนาํกระบวนการบริหารโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้

มามีส่วนร่วมผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบท่ี 5 ว่า การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน 
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ตารางท่ี 17  แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 6          
 

ตวัแปร ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 6         

x178 ผูบ้ริหารนาํวิธีการบริหารแบบความมัน่คงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไม่น่าไวว้างใจ 0.666 

x177 ผูบ้ริหารมีการใชก้ลยทุธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพฒันาองคก์ร 0.655 

x179 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร 0.651 

x180 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามโดยการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและการประสาน

ความร่วมมือ 

0.635 

x176 ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหา 0.606 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 6.136 

ร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of variance) 5.290   

 

 จากตารางท่ี17  พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 6ประกอบดว้ยตวัแปรบรรยายท่ีสาํคญัจาํนวน  

5 ตวั คือ x176 ถึง x180 ซ่ึงค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรอยู่ระหว่าง 0.606 ถึง 

0.666  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalue) เท่ากับ 6.136 และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนของตวัแปรในองคป์ระกอบมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 5.290  แสดงว่า องค์ประกอบน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้้อยละ 5.290  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัอนัดบัท่ี 6  

 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ ในองคป์ระกอบท่ี 6 พบว่า เป็นตวัแปรเก่ียวกบั ผูบ้ริหารนาํ

วิธีการบริหารแบบความมัน่คงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไม่น่าไวว้างใจผูบ้ริหารมีการใชก้ลยุทธ์เพ่ือ

เปล่ียนแปลงและพฒันาองค์กรผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝงหรือ

องคป์ระกอบท่ี 6 ว่า การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 
 

ตารางท่ี 18 แสดงนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบท่ี 7          
 

ตวัแปร ขอ้คาํถาม นํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 7         

x159 ผูบ้ริหารนาํวิธี R&D (วิจยัและพฒันา) เพื่อจดัการเรียนการสอน  และการมีส่วนร่วม

ในการปฏิรูปการศึกษา 

0.616 

x158 ผูบ้ริหารนาํหลกั R&D (วจิยัและพฒันา) เพื่อนาํมาแกปั้ญหาการบริหาร 0.613 

x160 ผูบ้ริหารนาํวิธี R&D(วิจยัและพฒันา)  เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 0.572 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 4.776 

ร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of variance) 4.117 

  

จากตารางท่ี 18  พบว่า  องค์ประกอบท่ี 7 ประกอบดว้ยตวัแปรบรรยายท่ีสาํคญัจาํนวน  3 

ตวั คือ x158 ถึง x160ซ่ึงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรอยู่ระหว่าง 0.572 ถึง 

0.616  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalue) เท่ากับ 4.776 และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนของตวัแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 4.117 แสดงว่า องค์ประกอบน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้้อยละ 4.117  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัอนัดบัท่ี 7  

 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ ในองคป์ระกอบท่ี 7 พบว่า เป็นตวัแปรเก่ียวกบั ผูบ้ริหารนาํ

หลกัหรือวิธี R&D (วิจยัและพฒันา)เพ่ือจัดการเรียนการสอน  และการมีส่วนร่วมในการปฏิรูป

การศึกษา  นาํมาแกปั้ญหาการบริหารและยกระดบัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

ช่ือตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบท่ี 7 ว่า การมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา 

 จากผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ รวม 66 ตวัแปร คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

2. การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

3. การสร้างบรรยากาศภายในองคก์ร 

4. การทาํงานเป็นทีม 

5. การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน 

6. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

7.การมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา 
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ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานทั้ง7 องคป์ระกอบ สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ตอนท่ี 4  รูปแบบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน 

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 การวิเคราะห์ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งท่ีผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Stepwise Multiple regression analysis)  โดยมีตวัแปรตาม คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (Ytot)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  7 องค์ประกอบ   

คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  (Y1) การส่ือสารภายในองคก์ร  (Y2)  การสร้างบรรยากาศ  (Y3)   

การทาํงานเป็นทีม (Y4) การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน  (Y5)  การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  (Y6)  การมี

ส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา (Y7) และตวัแปรอิสระคือทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร   

6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  การสงัเกต (X1) การวดั  (X2) การจาํแนกประเภท  (X3) การหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  (X4) การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ (X5) การทาํนายหรือ

การพยากรณ์ (X6) และการตั้งสมมติฐาน (X7) ตามลาํดบั 

3. บรรยากาศภายใน

องคก์ร 

6. การมีส่วนร่วม 

ของผูบ้ริหาร 

 

1. การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ 

2. การติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์ร 

การบริหารแบบ

มีส่วนร่วม 

4. การทาํงานเป็นทีม 
5. การมีส่วนร่วม 

ของผูร่้วมงาน 

7. การมีส่วนร่วมโดย

วิธีการวิจยัและพฒันา 
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 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนั คือทกัษะทางวิทยาศาสตร์

ของผูบ้ริหารทั้ ง 7 องค์ประกอบ (X1 ถึง X7) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สนั (Pearson correlation analysis)  แสดงในตารางท่ี 19  

 

ตารางท่ี 19 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) ระหว่างทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารและ           

                   การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                   ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Ytot 

X1 1.000        

X2 0.715** 1.000       

X3 0.760** 0.835** 1.000      

X4 0.754** 0.730** 0.769** 1.000     

X5 0.733** 0.736** 0.756** 0.812** 1.000    

X6 0.767** 0.721** 0.756** 0.724** 0.757** 1.000   

X7 0.776** 0.742** 0.800** 0.748** 0.792** 0.840 1.000  

Ytot 0.795** 0.746** 0.784** 0.754** 0.745** 0.788** 0.865** 1.000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 40 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารแต่ละองค์ประกอบ (X1ถึง X7) กับตวัแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดยรวม (Ytot)   มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.71 ถึง 0.80  และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 โดยท่ี

ตวัแปร X7ทกัษะการตั้งสมมติฐานมีความสมัพนัธก์บัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมมากท่ีสุด  

(r  = 0.865)  รองลงมา คือ ตวัแปร X1ทกัษะการสังเกต  (r = 0.795) ตวัแปร X6ทกัษะการทาํนาย  

หรือการพยากรณ์ (r  = 0.788) ตวัแปร X3  ทกัษะการจาํแนกประเภท (r = 0.784)  ตวัแปร X4  ทกัษะ

การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (r  = 0.754) ตวัแปร X2 ทกัษะการวดั 

(r  = 0.746) และตวัแปร X5 การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ  (r  = 0.745) ตามลาํดบั แสดงว่า  ทกัษะ

ทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร7องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอยา่งมากกบัการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม 

ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างสองตวัแปรของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหาร7องคป์ระกอบ มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.72 ถึง 0.87และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 
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แสดงว่า  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารในแต่ละองค์ประกอบ  ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระ               

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อกนัทุกคู่ 

 จากความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏดงัตารางท่ี 19 สามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (stepwise multiple regression) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี

ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยรวมและในแต่ละองคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบ โดยพิจารณาตวัแปรท่ีนาํเขา้สมการดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี 

                  ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวม  (Ytot) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 94.707 4 23.677 335.080 .000** 

Residual 23.671 335 .071   

Total 118.379 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.894 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.800 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.798 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.266 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี(constant) .463 .100  4.628 .000** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) .475 .040 .522 11.766 .000** 

ทกัษะการสังเกต (X1) .209 .041 .222 5.114 .000** 

ทกัษะการวดั(X2) .108 .036 .121 2.986 .003** 

ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ ฯ(X4) .100 .039 .108 2.558 .011* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 20 พบว่าตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ทักษะการ

ตั้ งสมมติฐาน (X7),  ทกัษะการสังเกต (X1),  ทกัษะการวดั (X2)  และทกัษะการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ 

เท่ากบั 0.475, 0.209, 0.108และ 0.100ตามลาํดบั ซ่ึงมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) มีค่าเท่ากบั 0.894 และประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) เท่ากบั 

0.800 หมายถึง ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม  (Ytot) มีความสามารถในการทาํนาย       

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมได้

ร้อยละ80.0ค่าประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) เท่ากบั  0.798 และมีค่า

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนายเท่ากบั 0.266 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (X7),  ทกัษะการสังเกต (X1),  ทกัษะ

การวดั (X2)  และทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  (X4) ส่งผล

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม

(Ytot) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสาํคญั 0.05  โดยสามารถเขียนเป็นในรูปสมการถดถอย

ดงัน้ี 

 

 totŶ  = 0.463 + 0.475 (X6) + 0.209 (X1) + 0.108 (X2) + 0.100 (X4) 

  

จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยรวมมี 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7),  ทกัษะการสงัเกต (X1),  ทกัษะการ

วดั (X2)  และทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4)  แต่จากผล

ตารางท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นว่า  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก 2 ทกัษะมีความสัมพนัธ์

กบั X7, X1, X2และ X4 
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ตารางท่ี  21 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี  

                   ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น         

                   พ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Y1) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 98.738 3 32.913 287.645 .000** 

Residual 38.446 336 .114   

Total 137.183 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.848 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.720 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.717 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.338 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี(constant) .420 .126 - 3.324 .001** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) .516 .049 .527 10.578 .000** 

ทกัษะการสังเกต (X1) .279 .051 .276 5.476 .000** 

ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ ฯ(X4) .106 .047 .107 2.241 .026* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 21 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน (X7) ทกัษะการสังเกต  (X1) และทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส

และสเปสกบัเวลา (X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ เท่ากบั 0.516, 0.279 และ 

0.327 ตามลาํดบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 

มีค่าเท่ากับ  0.848 และประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) เท่ากับ 0.720 หมายถึง ทักษะ             
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ทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสาํนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Y1)  มีความสามารถในการ

ทาํนายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้น

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไดร้้อยละ 72.0 ค่าประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted 

Multiple R) เท่ากบั  0.717 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนายเท่ากบั 0.338 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทกัษะการสงัเกต  (X1) และทกัษะ

การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4) ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

(Y1)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสาํคญั 0.01  โดยสามารถเขียนเป็นในรูปสมการถดถอย

ดงัน้ี 

 

1Ŷ  = 0.420 + 0.516(X7) + 0.279(X1) + 0.106(X4) 

 

จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมี 3ทกัษะ คือ ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (X7) ทกัษะ

การสงัเกต  (X1)และทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4) แต่

จากผลตารางท่ี 19 แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก 4 ทักษะมี

ความสมัพนัธก์บั X7, X1และ X4 

 

ตารางท่ี 22  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี 

                   ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น 

                   พ้ืนฐานดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร (Y2) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 96.729 3 32.243 285.159 .000** 

Residual 37.992 336 .113   

Total 134.721 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.847 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.718 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.715 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.267 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี(constant) .449 .125 - 3.594 .000** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) .464 .049 .478 9.414 .000** 

ทกัษะการวดั (X2) .205 .044 .216 4.712 .000** 

ทกัษะการสังเกต (X1) .228 .049 .227 4.671 .000** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี  22 พบว่า  ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ  ทักษะ                     

การตั้งสมมติฐาน (X7)  ทกัษะการวดั (X2)  และทกัษะการสงัเกต  (X1)  มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย

ของตวัแปรอิสระ เท่ากบั 0.464, 0.205, และ 0.228   ตามลาํดบั ซ่ึงมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) มีค่าเท่ากับ 0.847 และประสิทธิภาพการทาํนาย         

(R square) เท่ากบั 0.718 หมายถึง  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการส่ือสารภายในองค์กร

(Y2)   มีความสามารถในการทาํนายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการส่ือสารภายในองค์กรไดร้้อยละ71.8  ค่าประสิทธิภาพ     

การทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) เท่ากบั  0.715 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

ในการทาํนายเท่ากบั 0.336 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (X7)  ทกัษะการวดั (X2)  และทกัษะ 

การสังเกต  (X1)ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร (Y2) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01  

โดยสามารถเขียนเป็นในรูปสมการถดถอยดงัน้ี 
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 2Ŷ  = 0.449 + 0.464 (X7) + 0.205 (X2) + 0.228 (X1)  

  

 จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานดา้นการส่ือสารภายในองคก์รมี 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทกัษะการวดั

(X2)  และทกัษะการสังเกต  (X1)  แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากตารางท่ี 19

แสดงให้เห็นว่า  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก 4 ทกัษะ (X3, X4, X5และ X6)  มี

ความสมัพนัธก์บั X7, X2และ X1  

 

ตารางท่ี 23  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี 

                   ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น 

                   พ้ืนฐานดา้นบรรยากาศภายในองคก์ร  (Y3) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 96.803 3 32.268 195.003 .000** 

Residual 55.599 336 .165   

Total 152.402 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.797 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.635 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.632 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.407 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี (constant) .444 .151 - 2.937 .004** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) .517 .060 .500 8.670 .000** 

ทกัษะการวดั (X2) .229 .053 .226 4.339 .000** 

ทกัษะการสังเกต (X1) .144 .059 .134 2.430 .016* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 23 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ทักษะการ

ตั้ งสมมติฐาน (X7)  ทกัษะการวดั (X2)  และทกัษะการสังเกต  (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

ของตวัแปรอิสระ เท่ากบั 0.517, 0.229, และ 0.144 ตามลาํดบั ซ่ึงมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) มีค่าเท่ากับ 0.797 และประสิทธิภาพการทาํนาย        

(R square) เท่ากบั 0.635 หมายถึง  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นบรรยากาศภายในองค์กร 

(Y3)  มีความสามารถในการทาํนายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นบรรยากาศภายในองค์กร(Y3)ไดร้้อยละ 63.5  ค่าประสิทธิภาพ

การทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) เท่ากบั 0.632และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใน

การทาํนายเท่ากบั 0.407 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7)  ทกัษะการวดั (X2)  และทกัษะการ

สงัเกต  (X1)  ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานดา้นบรรยากาศภายในองคก์ร (Y3)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสาํคญั 0.05  โดย

สามารถเขียนเป็นในรูปสมการถดถอยดงัน้ี 

 

 3Ŷ  = 0.444 + 0.517 (X6) + 0.229 (X2) + 0.144 (X1)  

 

 จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา



195 
 

 
 

ขั้นพ้ืนฐานดา้นบรรยากาศภายในองค์กร (Y3) มี 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (X7) ทกัษะ

การวดั (X2)  และทกัษะการสงัเกต  (X1)  แต่จากผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จากตาราง

ท่ี 23 แสดงให้เห็นว่า  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก 3 ทกัษะ (X3, X4, X5และ X6)      

มีความสมัพนัธก์บั X7, X2 และ X1  

 

ตารางท่ี 24  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี           

                   ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น  

                   พ้ืนฐานดา้นการทาํงานเป็นทีม (Y4) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 96.520 3 32.173 177.390 .000** 

Residual 60.941 336 .181   

Total 157.460 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.783 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.613 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.610 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.426 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี(constant) .543 .156 - 3.472 .001** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) .524 .071 .499 7.409 .000** 

การหาความสัมพนัธ์ฯ(X4) .208 .056 .195 3.685 .000** 

ทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์(X6) .150 .069 .142 2.192     .029* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี  24 พบว่า  ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ  ทักษะ                    

การตั้ งสมมติฐาน (X7)  ทกัษะการการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา

(X4)  และทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์ (X6) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ 

เท่ากับ 0.524, 0.208, และ 0.150 ตามลาํดบั ซ่ึงมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) มีค่าเท่ากบั  0.783  และประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 

เท่ากบั 0.613 หมายถึง  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานด้านการทํางานเป็นทีม (Y4)  มี

ความสามารถในการทาํนายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการทาํงานเป็นทีม (Y4)  ไดร้้อยละ61.3ค่าประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ 

(Adjusted Multiple R) เท่ากบั  0.610 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนายเท่ากับ 

0.426 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (X7)  ทกัษะการการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4)  และทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์ (X6) ส่งผล

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้น     

การทาํงานเป็นทีม (Y4) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยสามารถเขียนเป็นในรูป

สมการถดถอยดงัน้ี 

 

 4Ŷ  = 0.543 + 0.524 (X7) + 0.208 (X4) + 0.150 (X6)  

 

 จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานดา้นการทาํงานเป็นทีม (Y4) มี 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (X7) ทกัษะการหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4) และทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์ 

(X6)  แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากตารางท่ี 24 แสดงให้เห็นว่า ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก 3 ทกัษะ (X1, X2, X3และ X5)  มีความสัมพนัธ์กบั X7, X4และ X6
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ตารางท่ี 25  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี  

                   ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น  

                  พ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน (Y5) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 82.869 2 41.434 252.945 .000** 

Residual 55.203 337 .164   

Total 138.072 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.775 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.600 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.598 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.405 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี (constant) .779 .148 - 5.275** .000** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X6) .437 .054 .444 8.130** .000** 

ทกัษะการสังเกต (X1) .384 .056 .377 6.906** .000** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 25 พบว่า  ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ทักษะการ

ตั้ งสมมติฐาน (X7)  และทกัษะการสังเกต (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ 

เท่ากบั 0.437 และ 0.384ตามลาํดบั ซ่ึงมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณ(Multiple R)  มีค่าเท่ากบั  0.775  และประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) เท่ากบั 0.600 

หมายถึง  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน (Y5)  มีความสามารถใน

การทาํนายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน (Y5)  ไดร้้อยละ 60.0  ค่าประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ 

(Adjusted Multiple R) เท่ากบั  0.598 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนายเท่ากับ 

0.405 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7)  และทกัษะการสงัเกต  (X1)  ส่งผล

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมี

ส่วนร่วมของผูร่้วมงาน (Y5)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  โดยสามารถเขียนเป็น

ในรูปสมการถดถอยดงัน้ี 

 

 5Ŷ  = 0.779 + 0.437 (X7) + 0.384 (X1)  

 

 จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน (Y5)  มี 2 ทกัษะ คือ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) และ

ทกัษะการสังเกต  (X1)  แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากตารางท่ี 25 แสดงให้

เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก  5 ทักษะ (X2, X3, X4, X5และ X6)                      

มีความสมัพนัธก์บั X7 และ X1  

 

ตารางท่ี 26  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี        

                   ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น  

                   พ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร (Y6) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 91.599 4 22.900 126.555 .000** 

Residual 60.618 335 .181   

Total 152.217 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.776 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.602 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.597 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.425 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี(constant) .491 .160 - 3.062 .002** 

ทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์ (X6) .309 .071 .297 4.359 .000** 

ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ฯ (X4) .195 .060 .186 3.232 .001** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) .233 .073 .226 3.185 .002** 

ทกัษะการสังเกต (X1) .150 .066 .140 2.255 .025* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 26พบว่า ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ทกัษะการทาํนายหรือ

การพยากรณ์ (X6),  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4), 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7)  และทกัษะการสังเกต (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปร

อิสระ เท่ากับ 0.309, 0.195, 0.233และ 0.150 ตามลาํดับ ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)  มีค่าเท่ากบั  0.776 และประสิทธิภาพการทาํนาย       

(R square) เท่ากบั 0.602 หมายถึง  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหาร (Y6)  มีความสามารถในการทาํนายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานด้านการมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร  (Y6)  ได้ร้อยละ 60.2                     

ค่าประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้  (Adjusted Multiple R) เท่ากับ 0.597  และมีค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนายเท่ากบั 0.425 

ในลักษณะน้ีแสดงว่า ทักษะการทํานายหรือการพยากรณ์ (X6), ทักษะการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4), ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน (X7)  และ

ทักษะการสังเกต   (X1)  ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร (Y6) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ        

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  โดยสามารถเขียนเป็นในรูปสมการถดถอยดงัน้ี 

 

 6Ŷ  = 0.491 + 0.309 (X6) + 0.195 (X4) + 0.233 (X7) + 0.150 (X1) 
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 จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร (Y6)  มี 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์ 

(X6), ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4), ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน (X7) และทกัษะการสงัเกต (X1)  แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จาก

ตารางท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก 3 ทกัษะ (X2,X3และ X5)  

มีความสมัพนัธก์บั X6, X4, X7และ X1  

  

ตารางท่ี 27  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี  

                   ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น  

                   พ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา(Y7) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 75.552 3 25.184 112.859 .000** 

Residual 74.977 336 .223   

Total 150.528 339    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) 0.708 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) 0.502 

ประสิทธิภาพการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) 0.497 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error) 0.472 

ตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ  

ตวัแปรอิสระ Participation management 

Unstandardized  

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

t p-value 

b SE  Beta 

ค่าคงท่ี(constant) .817 .173 - 4.729 .000** 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (X7) .418 .070 .408 5.956 .000** 

ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ฯ (X4) .200 .067 .192 2.999 .003** 

ทกัษะการจาํแนกประเภท (X3) .167 .073 .163 2.296 .022* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 27 พบว่า  ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน (X7), ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4)  และ

การจาํแนกประเภท (X3)  มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ เท่ากบั 0.418, 0.200, และ 

0.167ตามลาํดบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)  

มีค่าเท่ากบั  0.708  และประสิทธิภาพการทาํนาย (R square) เท่ากบั 0.502 หมายถึง  ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา(Y7)  มีความสามารถ

ในการทาํนายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา(Y7)  ไดร้้อยละ50.2 ค่าประสิทธิภาพการ

ทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted Multiple R) เท่ากบั  0.497 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ

ทาํนายเท่ากบั 0.472 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ทักษะการตั้ งสมมติฐาน (X7), ทักษะการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4) และการจาํแนกประเภท (X3)ส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมโดย

วิธีการวิจยัและพฒันา(Y7)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  โดยสามารถเขียนเป็นใน

รูปสมการถดถอยดงัน้ี 

 

 7Ŷ  = 0.817 + 0.418 (X7) + 0.200 (X4) + 0.167 (X3) 

 

 จากสมการถดถอยขา้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีใช้

อธิบายหรือทาํนายผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้ นพ้ืนฐานด้านการมีส่วนร่วมโดยวิ ธีการวิจัยและพัฒนา (Y7)  มี 3 ทักษะ  คือ  ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน (X7), ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4) และ

การจาํแนกประเภท (X3)แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากตารางท่ี 19 แสดงให้

เห็นว่าทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารอ่ืนๆ อีก 4 ทกัษะ (X1, X2, X5และ X6)  มีความสัมพนัธ์

กบั X7, X4และ X3  
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หมายถึง ตวัแปรเขา้สมการทาํนาย 

   หมายถึง  สมัประสิทธ์ิการถดถอย 

 

แผนภาพท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ี

ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทกัษะท่ี 1 การสังเกต  (X1) 

ทกัษะท่ี 2 การวดั  (X2) 

ทกัษะท่ี 3 การจาํแนกประเภท (X3) 

ทกัษะท่ี 4 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส

กบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4) 

ทกัษะท่ี 5  การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ    (X5) 

ทกัษะท่ี 7การตั้งสมมติฐาน(X7) 

Ytot,  = 0.209 
Y1,  = 0.279 
Y2,  = 0.228 
Y3,  = 0.144 
Y5,  = 0.384 
Y6,  = 0.150 

Ytot,  = 0.108 
Y2,  = 0.205 

Y3,  = 0.229 

Y7,  = 0.193 

Ytot ,  = 0.100 
Y1,  = 0.106Y4,  = 0.208 

Y6,  = 0.195Y7,  = 0.200 

-

Ytot, = 0.475 
Y1,  = 0.516 
Y2,  = 0.464 
Y3,  = 0.517 
Y4,  = 0.524 
Y5,  = 0.437 
Y6,  = 0.233 

Y7,  = 0.418 

องคป์ระกอบท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

(Y1) 

Y1  X1, X4, X7 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Ytot) 
Ytot  X1, X2, X4, X7 

องคป์ระกอบท่ี 2 การส่ือสารภายในองคก์ร(Y2) 
Y2X1, X2, X7 

องคป์ระกอบท่ี 3 การสร้างบรรยากาศ(Y3) 
Y3X1, X2, X7 

องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํงานเป็นทีม(Y4) 
Y4  X4, X6, X7 

องคป์ระกอบท่ี 5 การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน

(Y5) 
Y5X1, X7 

องคป์ระกอบท่ี 6 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

(Y6) 
Y6  X1, X4, X6, X7 

องคป์ระกอบท่ี 7 การมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยั

และพฒันา(Y7) 
Y7  X3, X4, X7 

ทกัษะท่ี 6การทาํนายหรือการพยากรณ์  (X6) 

Y4,  = 0.150 

Y6,  = 0.309 

 หมายถึง ตวัแปรเขา้สมการทาํนาย              

   หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
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ตอนท่ี 5  การตรวจสอบความเหมาะสมของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูว้ิจยัไดน้าํผลการวิเคราะห์ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือตรวจสอบและ

ยืนยนัความเหมาะสม โดยสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวนรวม 9คนและตรวจสอบยืนยนัความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบ4 ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสม (Propriety standards) ดา้นความเป็นไป

ได ้(Feasibility  Standards) ความถกูตอ้ง (Accuracy Standards) และดา้นการใชป้ระโยชน์ (Utility 

Standards) และและการตรวจสอบยนืยนัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการวิเคราะห์เน้ือหา

ผลการตรวจสอบยนืยนัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในโรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีดงัน้ี 

5.1  การวิเคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ความ

ถกูตอ้ง และการใชป้ระโยชน์ของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency : f) และค่าร้อยละ (Percentage : %)ของความ

เหมาะสม  ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการใชป้ระโยชน์ของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานแสดงในตารางท่ี43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที่ 43ค่าความถี่และร้อยละความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารที่ส่งผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนกังาน 

                  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน์ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้ ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ ไม่เป็น

ประโยชน์ 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

ตัวแปรต้นทักษะทางวิทยาศาสตร์

ของผู้บริหาร 

                

1.การสังเกต(X1) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

2.การวดั(X2) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

3.การจาํแนกประเภท(X3) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

4.การหาความสัมพันธ์และการใช้

ตวัเลขหรือการคาํนวณ(X4) 

8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 

5.การทาํนายหรือการพยากรณ์(X5) 8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 

6.การตั้งสมมติฐาน(X6) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 
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ตารางที่ 43(ต่อ)ค่าความถี่และร้อยละความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารที่ส่งผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน 

                  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

องคป์ระกอบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน์ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้ ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง เป็น

ประโยชน์ 

ไม่เป็น

ประโยชน์ 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

ตัวแปรตามการบริหารแบบมีส่วนร่วม                 

1.มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Y1) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

2.การสื่อสารภายในองคก์ร (Y2) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

3.บรรยากาศภายในองคก์ร (Y3) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

4.การทาํงานเป็นทีม (Y4) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

5.การมีส่วนร่วมของผูร้่วมงาน (Y5) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

6.การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร (Y6) 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 9 100 0 0 

7.การมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจัยและพฒันา 

(Y7) 

8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 8 88.89 1 11.11 

รวม  97.44    97.44    96.58    96.58   
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 จากตารางท่ี 43 ค่าความถ่ีและร้อยละความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า  ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน มีความคิดเห็นว่า  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม (Propriety Standards) ร้อยละ 97.44  มีความเป็นไปได ้(Feasibility  

Standards)  ร้อยละ 97.44   มีความถูกตอ้ง (Accuracy Standards)  ร้อยละ 96.58  และมีการใช้

ประโยชน์ (Utility Standards)ร้อยละ 96.58 ลกัษณะน้ีหมายความว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ ความถกูตอ้ง และการใชป้ระโยชน์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการ 

แนวคิดตามกรอบการวิจยั       

5.2 ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเหมาะสมทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

  1)  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Y1) 

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม กล่าวคือ ทกัษะการสงัเกตมีความสัมพนัธ์

กบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Y1) เป็นอบัดบัแรก และทกัษะการตั้งสมมติฐานมีความสมัพนัธ์

กบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจรองลงมา  และและใหข้อ้คิดเห็นว่า มีความชดัเจนมากเพราะเป็น

พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีและสามารถนาํมาบูรณาการใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริงและมี

ขอ้สงัเกตว่า   

  2)  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานด้านการส่ือสารภายในองค์กร( Y2) 

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม กล่าวคือทกัษะการตั้ งสมมติฐาน  ทกัษะ

การวดั และทกัษะการสังเกต  มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารภายในองค์กร(Y2) เป็นอบัดบัท่ี 1, 2 

และ 3  ตามลาํดบัและมีขอ้คิดเห็นว่าการส่ือสารระดบัในองค์กร ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะต่างๆเหล่าน้ี

เพราะผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัผูร่้วมงานทกัษะต่างๆ  เช่น วิเคราะห์พฤติกรรมของ

บุคลากร  จาํแนกบุคลากรเป็นประเภทต่างๆ และการตั้งสมมติฐานในการทาํงาน 

  3) ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านบรรยากาศภายในองค์กร(Y3)   

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมกล่าวคือทกัษะการตั้ งสมมติฐาน ทกัษะ



207 
 

 

การวดั และทกัษะการสงัเกต   มีความสมัพนัธก์บัดา้นการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร (Y3)  เป็น

อนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 ตามลาํดบั  และมีขอ้คิดเห็นว่าการสร้างบรรยากาศขององค์กรตอ้งใชท้กัษะ

ต่างๆเหล่าน้ี เช่น การพยากรณ์ การทาํนายการตั้งสมมติฐานสาํหรับการสร้างบรรยากาศองค์กรให้

เอ้ือต่อการทาํงาน  รู้จกัสร้างบรรยากาศในการทาํงานในระดบัต่างๆและมีขอ้สงัเกตว่า   

  4)  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการทาํงานเป็นทีม (Y4) ผูท้รงคุณวุฒิ

ทั้ง 9 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทกัษะการตั้ งสมมติฐาน ทกัษะหาความสัมพนัธ์และการ

ใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ  และ ทกัษะการสังเกต มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการทาํงานเป็นทีม (Y4) 

เป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 ตามลาํดบัและมีขอ้คิดเห็นว่า  ผูบ้ริหารตอ้งสังเกต  ตอ้งจาํแนกพฤติกรรม

ของบุคลากร สําหรับการมอบหมายงานให้บุคลากรร่วมกันเป็นทีม  สังเกตความสัมพนัธ์ของ

บุคลากรในการทาํงานร่วมกนัในระดบัต่างๆของบุคลากร  และมีขอ้สงัเกตว่า   

  5)  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน (Y5)  

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 9 คน เห็นว่า มีความเหมาะสมกล่าวคือทกัษะการตั้ งสมมติฐาน และทกัษะการ

สงัเกต  มีความสมัพนัธก์บัดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน (Y5) เป็นอนัดบัท่ี 1 และ 2 ตามลาํดบั

และมีขอ้คิดเห็นว่า ควรเนน้ท่ีฝ่ายบริหารการศึกษา และมีขอ้สงัเกตว่า   

  6)  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร (Y6)   

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทกัษะการทาํนายหรือพยากรณ์  ทกัษะการ

ตั้งสมมติฐานทกัษะการหาความสมัพนัธแ์ละการใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ และทกัษะการสงัเกต  มี

ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร (Y6) เป็นอนัดบัท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลาํดบั  โดยมี

ขอ้คิดเห็นว่า  ผูบ้ริหารท่ีมีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นตอ้งรู้จกัแยกแยะ คาดคะเนหรือสังเกตพฤติกรรม

ของคนๆนั้นแลว้มอบงานและทาํงานร่วมกนั ซ่ึงชดัเจนมากและให้ขอ้เสนอแนะว่า การมีส่วนร่วม

ของผูร่้วมงาน (Y5) และการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร (Y6) ควรเป็นเร่ืองเดียวกนั   

  7)  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและ

พฒันา (Y7)  ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทกัษะการตั้ งสมมติฐาน ทกัษะ

การจาํแนกประเภท และทกัษะการสงัเกต   มีความสมัพนัธก์บัการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีส่วนร่วม

โดยวิธีการวิจยัเพ่ือพฒันา (Y7)เป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 ตามลาํดบั  และมีขอ้คิดเห็นว่า  ทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา (Y7) มีความสาํคญั

และจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับการบริหารเพ่ือพฒันาสถานศึกษาและจดัการเรียนการสอน 

  8)  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม      

ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม(Ytot)  ผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 9 คน 

เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทกัษะการตั้งสมมติฐานทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั และทกัษะ

การหาความสัมพนัธ์และการใช้ตัวเลขหรือการคาํนวณ   มีความสัมพนัธ์กับการบริหารแบบมี    

ส่วนร่วมโดยรวม (Ytot)   เป็นอนัดบัท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลาํดบั และมีขอ้คิดเห็นว่า การมีส่วนร่วม

และทาํงานร่วมกนัของผูบ้ริหารกบับุคลาการในสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะดงักล่าวประกอบ

กนั  

นอกจากน้ีผู ้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  ทักษะด้านการวัดน่าจะเป็น

องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง  “ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  วตัถุประสงค์เพ่ือ ทราบ1)

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร  2)การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 3)ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ี

ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ (mixed  methodology)   โดยขั้นตอนแรกเป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)  และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  

research)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  โรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจาํนวน 104 โรง โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

(multi-stage ramdom  sampling)ผูใ้ห้ข้อมูล ประกอบดว้ยหัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จาํนวน 1 คน  ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาํนวน 1 คน และหวัหนา้สาระการเรียนรู้อ่ืนจาํนวน 

1 คน   ครูสาระการเรียนรู้อ่ืนจาํนวน 1คน  รวมเป็น 4 คน รวมเป็นผูใ้หข้อ้มลูทั้งสิ้นจาํนวน  416 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และแบบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(unstructure  interview)    ผูว้ิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม

ตวัอย่างได ้85 โรงเรียน และมีผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 340 คน สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  

ค่าความถ่ี (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standarddeviation)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(confirmatory factor analysis)  การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (exploratory factor analysis)  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบหลายขั้นตอน  (Stepwise Multiple Regression Analysis)  และการวิเคราะห์เน้ือหา (content 

analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดังรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

สรุปผลการวจิยั 

 

 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูการวจิยัเร่ืองทกัษะทางวทิยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สามารถ

สรุปผลการวิจยั เพ่ือนาํไปสู่การอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 
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 1. องค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ      

มีจาํนวนตวัแปรรวมทั้งสิ้น 34 ตวัแปร คือ 1)  การสงัเกต จาํนวนตวัแปร 7 ตวั   2)  การวดั จาํนวน

ตวัแปร 3 ตวั  3) การจาํแนกประเภท  จาํนวนตวัแปร 7 ตวั 4)  การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส

กบัสเปสและสเปสกบัเวลา  จาํนวนตวัแปร 3  ตวั  5)การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ  จาํนวนตวัแปร 

2 ตวั 6) การทาํนายหรือการพยากรณ์  จาํนวนตวัแปร 4 ตวัและ 7) การตั้งสมมติฐานจาํนวนตวัแปร 

8  ตวั  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดลเป็นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของโมเดล  แสดงว่า  โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

 2. องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจาํนวน 7 องค์ประกอบ  รวมทั้ งสิ้น 66 ตวัแปร  คือ องค์ประกอบท่ี 1 การมี     

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ จาํนวน 22  ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 2 ดา้นการส่ือสารภายในองค์กร 

จาํนวน 15 ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นบรรยากาศภายในองคก์ร จาํนวน 11 ตวัแปร  องคป์ระกอบ

ท่ี 4 การทาํงานเป็นทีม จาํนวน 7  ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน     

จาํนวน 3 ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 6 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  จาํนวน 5 ตวัแปร  และ 

องคป์ระกอบท่ี 7 ดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยัเพ่ือพฒันา  จาํนวน 3 ตวัแปร    

 3. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม             

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม มีจาํนวน 4  ทกัษะคือ ทกัษะ

การตั้งสมมติฐาน ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการวดั และ ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส

กบัสเปสและสเปสกบัเวลา   มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของแต่ละตวัแปรท่ีมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05    โดยท่ีทกัษะการตั้ งสมมติฐาน    มีอิทธิพลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  

รองลงมา คือ ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั และทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปส

และสเปสกบัเวลา ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละองค์ประกอบ ทั้ง 7 องค์ประกอบ พบว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

มีจาํนวน 3 ทักษะคือทักษะการตั้ งสมมติฐาน ทักษะการสังเกตและ ทกัษะการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  2) ดา้นการส่ือสารภายในองค์กรมีจาํนวน 3ทกัษะคือ

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน,  ทกัษะการวดั  และทกัษะการสังเกต   3) ดา้นบรรยากาศภายในองค์กรมี

จาํนวน 3ทกัษะคือทกัษะการตั้ งสมมติฐาน,  ทกัษะการวดั  และทกัษะการสังเกต   4) ดา้นการ

ทาํงานเป็นทีมมีจาํนวน 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน,  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  และทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์   5) ดา้นการมีส่วนร่วม
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ของผูร่้วมงาน มีจาํนวน 2ทกัษะคือทกัษะการ  6) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร มีจาํนวน 4 

ทกัษะ คือ ทกัษะการทาํนายหรือการพยากรณ์, ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส

และสเปสกบัเวลา,  ทกัษะการตั้งสมมติฐานและทกัษะการสงัเกต 7) ดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยั

เพ่ือพฒันา  มีจาํนวน 3 ทกัษะคือ  ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน, ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา และทกัษะการจาํแนกประเภท  

   ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการ

สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมมีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได ้ มีความถูกตอ้ง   และมีการใชป้ระโยชน์ได ้    สอดคลอ้ง

กบัทฤษฎี หลกัการ แนวคิดตามกรอบการวิจยั       

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 

จากการสรุปผลการวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี  

 1. องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ คือ1)  การสังเกต 2)  การวดั  3) การ

จาํแนกประเภท  4) การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 5) การใชต้วัเลข

หรือการคาํนวณ 6) การทาํนายหรือการพยากรณ์  และ 7) การตั้ งสมมติฐานซ่ึงสอดคลอ้งกับ

การศึกษาคน้ควา้ของสมาคมอเมริกนัเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์   เพ่ือวิเคราะห์การทาํงาน

ของนกัวิทยาศาสตร์ว่ามีการคน้ควา้หาคาํตอบและคน้พบส่ิงใหม่ ๆ  อย่างไรบา้ง และพบว่าวิธีการ

หรือทกัษะกระบวนการท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาคน้ควา้มี  13  ทักษะ ทกัษะทั้ งหมดน้ี

แบ่งเป็น  2 กระบวนการใหญ่ คือ1.ทกัษะพ้ืนฐาน หรือทกัษะเบ้ืองต้น  ไดแ้ก่ทกัษะการสังเกต  

ทักษะการวดั,ทักษะการคาํนวณหรือการใช้ตัวเลข ทักษะการจาํแนกประเภท,ทักษะการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา,ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมาย

ขอ้มลู ,ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล,ทกัษะการพยากรณ์ และ 2. ทกัษะขั้นผสมหรือบูรณา

การไดแ้ก่  ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน,ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ,ทกัษะการกาํหนดและ

ควบคุมตวัแปร,ทกัษะการทดลอง  และทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป จะเห็นไดว้่า

องคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้ นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วยทักษะกระบวนการท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน

กระบวนการของทกัษะพ้ืนฐานหรือทกัษะเบ้ืองตน้เป็นส่วนใหญ่ คือ 6 องค์ประกอบ และมีเพียง



212 
 

 
 

องคป์ระกอบเดียวท่ีเป็นกระบวนการทกัษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมหรือบูรณาการ ซ่ึงถือว่าเป็น

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีจาํเป็นต่อผูบ้ริหาร   

 จากผลการวิจยั พบว่า ทกัษะการจัดกระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล, ทกัษะการลง

ความคิดเห็นจากขอ้มูล,ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ,ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวั

แปร,ทกัษะการทดลอง, และทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ไม่อยู่ในองค์ประกอบ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่

ทกัษะเหล่าน้ีมีความสมัพนัธก์บัทกัษะอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบและเป็นทกัษะท่ีจะตอ้งมีควบคู่กนั

กบัทกัษะทั้ง 7 องคป์ระกอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้   ดงัท่ีนิคม ทาแดง และสุจินต ์ วิศวธีรานนท ์กล่าวว่า 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ทกัษะกระบวนการท่ี

นักวิทยาศาสตร์จะตอ้งมีและใช้ในแต่ละขั้นตอนของการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น 

ขั้นตอนการสงัเกตและการรวบรวมขอ้มูล จะตอ้งมีทกัษะในกระบวนการสังเกต  การวดัและการ

เรียบเรียงรวบรวมขอ้มลู เป็นตน้ ลกัษณะท่ีถือวา่เป็นหวัใจของการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

อีกประการหน่ึง คือ นักวิทยาศาสตร์เช่ือถือในผลของการสังเกตและการทดลอง การสังเกต 

หมายถึง การพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างใกลชิ้ด ละเอียดชดัเจน โดยการวดั และรวบรวม

ขอ้มูล  ส่วนการทดลองนั้นควบคู่มากบัการสังเกต  เพราะการทดลองในการแสวงหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงจะทาํให้เกิดปรากฏการณ์

อนัเป็นแนวทางเปิดเผยใหท้ราบว่าอะไรเป็นตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงในปรากฏการณ์นั้น หรือ

อีกนัยหน่ึง การทดลองเป็นวิธีการถามปัญหาเก่ียวกับธรรมชาติท่ีค่อนข้างจะกะทัดรัดวิธีหน่ึง   

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การจัดกระทําและส่ือ

ความหมายขอ้มลู  การเก็บรวมรวบขอ้มลู การตีความหมาย และการสรุปผล  ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีไม่อยู่

ในองค์ประกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นทักษะท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีควบคู่กบัทกัษะการสังเกต  ทกัษะการวดั  การ

ตั้ งสมมติฐาน และการทาํนายหรือการพยากรณ์  พิธุลาวณัย ์ศุภอุทุมพรได้กล่าวว่า วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ คือ แนวทางท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาหรือสืบสอบหาความรู้อย่างมีลาํดบัขั้นตอน มีระบบ

โดยเร่ิมจากการเผชิญปัญหา กาํหนดแนวทางการตอบปัญหาและปฏิบติัตามแนวทางนั้นจนท่ีสุดจะ

ทาํใหส้ามารถคน้พบคาํตอบของปัญหาหรือคน้พบความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 

 2. องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจาํนวน 7 องคป์ระกอบ เรียงลาํดบัตามความสาํคญัจากมากไปนอ้ย  คือ 1)  การมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การส่ือสารภายในองค์กร 3) บรรยากาศภายในองค์กร 4) การทาํงาน

เป็นทีม  5) การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน6) การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร   และ7)  ดา้นการมีส่วนร่วม
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โดยวิธีวิจยัเพ่ือพฒันา  เม่ือพิจารณาองค์ประกอบท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดม้ากท่ีสุดจะเห็นไดว้่า  

องค์ประกอบน้ีสอดคลอ้งกบั 3 ใน 4  องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสวอนสเบิร์ก 

(Swansburg)  ซ่ึงไดแ้บ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว  ้ 4องค์ประกอบคือ การ

ไวว้างใจกนั  ความยดึมัน่ผกูพนั  การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั และความเป็นอิสระต่อ

ความรับผดิชอบในงาน  ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ ไดส้รุปหลกัการสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ไว6้ ประการคือ การกระจายอาํนาจและการใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ  ความไวว้างใจกนั  การร่วม

กาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและร่วมรับผดิชอบดาํเนินการ  มีความเป็นอิสระท่ีจะรับผดิชอบและ

สามารถดูแลตนเองได ้ ความผกูพนัต่อกนัและรู้สึกเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั  และการให้ขอ้มูล

ท่ีถกูตอ้งครบถว้นและทนัสมยัต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ    ซ่ึงจะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบ

แรกของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สอดคลอ้ง 4 ประการแรก และองคป์ระกอบท่ี 2 สอดคลอ้งกบั 2 ประการสุดทา้ย 
 นอกจากน้ีองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 7 องค์ประกอบมีความสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัผลงานวิจยัของ

ศิริพร ตนัติยมาศ ไดศึ้กษาทาํการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมี

ประสิทธิผล สงักดักรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน

แบบมีส่วนร่วม  สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบเรียงตามนํ้ าหนักของ

องค์ประกอบจากมากไปน้อย คือ 1) กิจกรรมท่ีทาํร่วมกนั  2) การใชเ้ทคโนโลยี  3)  ทกัษะดา้น

ภาวะผูน้าํ  4) ผูน้าํเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม 5) การติดต่อส่ือสาร 6) การมีส่วนร่วมของ

สมาชิก 7) องคก์าร (เครือข่ายโรงเรียน)แบบมีส่วนร่วม 8) บรรยากาศการมีส่วนร่วม   และงานวิจยั

ของชาฤนี  เหมือนโพธ์ิทอง ศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของ

พนกังานครูในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่นท่ี1  โดยท่ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

คือ  แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก 

(Swansburg) และการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูตามแนวคิดของวูดค็อก  ( Woodcock) 

ผลการวิจัยพบว่า  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาทอ้งถิ่นท่ี 1  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบั

มากทั้ง 4 รายดา้น  โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี ความไวว้างใจกนั การยึดมัน่

ผูกพัน การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน และความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

ตามลาํดบั  2. การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่นท่ี 1  
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โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ ง 11 รายดา้น 

โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม การส่ือสารท่ีดี การสนบัสนุน

และความไวว้างใจต่อกนั  ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์ 

 จีระพงษ ์ หอมสุวรรณและคณะทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม 5 หลกั คือ  1) ความไวว้างใจกนั  2) การติดต่อส่ือสาร 3) การทาํงานเป็นทีม 4) การ

ตดัสินใจร่วมกนัและ 5) การกระจายอาํนาจองคป์ระกอบท่ี 2 คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

องค์ประกอบท่ี 3 ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม 6 ด้าน และ องค์ประกอบท่ี 4 

กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 6  ขั้นตอนโดยผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสมและ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าการนํารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใชมี้ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด 

 องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจาํนวน 7 องคป์ระกอบสามารถอภิปรายรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 2.1  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ๆ กล่าวคือ การมี

ส่วนร่วมของบุคลากร หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในแกปั้ญหาการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการให้

คาํปรึกษา การรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การเป็นอิสระในการปฏิบติังานและความ

ไวว้างใจต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สมยศ  นาวีการ  ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสาํคญั

ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประการหน่ึง คือ  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกนัโดยยึด

เป้าหมายเป็นหลกัและมีความรับผดิชอบร่วมกนั  ในผลของการตดัสินใจนั้นๆ โคเฮนและอพัฮอฟ 

(Cohen ; & Uphoff)  ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน  คือ  ริเร่ิม

ตดัสินใจ  ดาํเนินการตดัสินใจและตดัสินใจปฏิบติัการ    แอนโทนี (Anthony) ไดร้ะบุถึงลกัษณะ

สาํคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามีองค์ประกอบสําคัญ  3  ประการดังน้ี   ประการท่ี 1 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเกิดความตระหนักถึง

ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของตนและตดัสินใจอย่างมีความรับผิดชอบดว้ย

ความรอบคอบ มีเหตุผล และคาํนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั    ประการท่ี 2 ส่ิงท่ีตดัสินใจ
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ตอ้งเป็นเร่ืองสาํคญั  การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มา

มีส่วนในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั  โดยความสาํคญัดงักล่าวเป็นความสาํคญัของทั้ งองค์กรและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การท่ีผูบ้ริหารเลือกเฉพาะเร่ืองท่ีไม่สาํคญัหรือไม่เก่ียวขอ้งมาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

มีส่วนร่วมลกัษณะเช่นน้ี  ไม่ใช่ลกัษณะท่ีถกูตอ้งของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประการท่ี 3 มีการ

แบ่งอาํนาจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามหลกัการแลว้การแบ่งอาํนาจการตดัสินใจของผูบ้ริหารให้แก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ได้ทําให้อาํนาจของผูบ้ริหารลดลง แต่การแบ่งอาํนาจการตัดสินใจไปให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   กลบัทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มาร่วมรับผิดชอบงานมากข้ึน  ถา้ผูบ้ริหารกลวั

การเสียอาํนาจส่วนน้ีและไม่ยอมแบ่งอาํนาจการตดัสินใจไปให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้  อุทยั บุญประเสริฐ กล่าวว่า การตดัสินใจสั ่งการในระดบัสถานศึกษา 

ควรมีลกัษณะร่วมมือกนัใชอ้าํนาจระหว่างครู  ผูป้กครอง นักเรียน ตลอดจนศิษยเ์ก่าเพ่ือสะทอ้น

สภาวการณ์ปัจจุบนั  ความตอ้งการในอนาคต  ซ่ึงจะตอ้งระดมสติปัญญาและแนวคิดใหส้มาชิกไดมี้

โอกาสเรียนรู้และพฒันาให้บริหารโรงเรียนไดส้าํเร็จ  อีกทั้ งยงัสร้างความรู้สึกผกูพนักบัโรงเรียน

ดว้ย อนนัตชยั อุทยัพฒันาชีพ  ไดก้ล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรมีลกัษณะดงัน้ี      1. เป็น

กระบวนการของการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ  2. เป็นการมี

ส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัของบุคคล 3. ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาของ

การบริหาร  4. การบริหารโดยการมีส่วนร่วมตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดของการแบ่งอาํนาจหนา้ท่ี

ท่ีผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 5. ตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามี

ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีสาํคญัขององค์การ  มิใช่เพียงแต่ห่วงใยหรือ

สมัผสัปัญหา 

 2.2  การส่ือสารภายในองคก์ร  องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมดา้นการ

ส่ือสารในองคก์ร ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ๆ กล่าวคือ  การสัง่การและการส่ือสารของผูบ้ริหาร 

การตดัสินใจของผูบ้ริหารโดยใชก้ารประชุม  การระดมทรัพยากรเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการบริหาร

จดัการความผกูพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การใหน้ํ้ าหนกัมากนอ้ยต่อ

การมีส่วนร่วมในภาระงาน  การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพภายในองคก์ร  การเป็นองคก์รแบบ

ปิด/เปิดเหมาะสมตามสถานการณ์และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง  เรนซิส ไลเคอร์ท 

(Rensis  Likert) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมสรุปสาระสาํคญัประการหน่ึง 

คือ  ระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารมีความคล่องตวั  เป็นไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและ

แนวราบ  ข่าวสารภายในองคก์ารมีความถกูตอ้งเพียงพอ เช่ือถือได้  ธร  สุนทรายทุธ  ไดก้ล่าวว่า  การ

ส่ือสารหมายถึงการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลกร ส่ือสารเป็นเครือข่ายเช่ือมคนเขา้ดว้ยกนัถา้

ไม่มีการส่ือสารความเป็นกลุ่มจะเกิดข้ึนไม่ไดห้รือแมแ้ต่เม่ือเป็นกลุ่มแลว้ความเป็นกลุ่มจะสลายไปใน
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ท่ีสุดเพราะสมาชิกจะไม่ทราบว่ากลุ่มมีเป้าหมายอะไรท่ีตอ้งการทาํใหส้าํเร็จสมาชิกในกลุ่มจะตอ้ง

ปฏิบติัอยา่งไรบา้งจึงจะทาํใหก้ลุ่มหรือองคก์ารบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น สวอนสเบิร์ก (Swansburg)  

กล่าวถึงความยดึมัน่ผกูพนัไวว้่า  การส่ือสารท่ีไม่ดีหรือขาด ประสิทธิภาพนั้นจะก่อใหเ้กิดความตึง

เครียดในองคก์ารได ้ หรือก่อใหเ้กิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และอาจทาํใหอ้ตัราการขาดงาน 

โอนยา้ย ลาออก หรือการประทว้งมากข้ึน ส่ิงท่ีจะตามมา คือ ผลผลิตท่ีตํ่าและไม่มีคุณภาพ  ลกัษณะ

ของการส่ือสารในการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น จะเนน้การส่ือกนัโดยตรงและเป็นการส่ือสารท่ีมี

การกระจายข่าวสารขอ้มลูอยา่งทัว่ทั้งองคก์าร  ในทุกระดบัของผูป้ฏิบติั ดงันั้นการส่ือสารในการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมจึงมีลกัษณะของทิศทางในการส่ือสารทุกทิศทาง ซ่ึงสามารถกระทาํไดท้ั้ง

แนวดิ่งและแนวนอน    

 2.3  บรรยากาศภายในองคก์ร  องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมดา้นบรรยากาศ

ภายในองค์กร ประกอบด้วยประเด็นสําคญั ๆ กล่าวคือ  การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน    

การจดัการองคก์าร การสัง่การ  การจดัเวทีสาธารณะใหแ้สดงความสามารถ การสร้างวฒันธรรมการ

ปฏิบติังานใหเ้กิดความสามคัคี มีการทาํ work shop เป็นกลุ่มเลก็  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

สร้างกิจกรรม บริหาร  มีการศึกษาดูงาน การประเมินผลของผูบ้ริหาร  เดวิดและนิวสตรอม (Davis 

and Newstorm) กล่าวว่า ผูบ้ริหารมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศ  การจดัองค์การ  ภาวะ

ผูน้าํท่ีเอ้ือต่อการบริหาร  การใชเ้ทคโนโลยีในการบริหาร  การส่งเสริมสนับสนุนผูร่้วมงานให้มี

โอกาสในการมีส่วนร่วมในการบริหาร    ซ่ึงในแนวคิดของเดวิดและนิวสตรอม เป็นองค์ประกอบ

หน่ึงของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงธงชยั สนัติวงษ ์ใหค้วามหมายของ การจดัองคก์าร หมายถึง 

การกาํหนดโครงสร้าง อาํนาจหน้าท่ี การแบ่งส่วนงาน และการจดัสายงาน เพ่ือให้การปฏิบติังาน

เป็นไปตามวตัถุประสงค์   การจดัองค์การ  เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบ

หนา้ท่ีงานต่างๆ ภายในองคก์าร  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ือง และเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงจากแผนงานท่ี

กาํหนดไว ้ โครงสร้างองคก์ารท่ีจดั คือ ความพยายามท่ีจะใหมี้ส่ือ เคร่ืองมือ หนทางท่ีจะทาํให้งาน

ท่ีวางแผนสาํเร็จได ้ ดงันั้นองค์การจงัควรมีความสมดุลกบัความจาํเป็นของปริมาณงานท่ีกาํหนด 

การจดัองคก์ารแสดงใหเ้ห็นกระแสการไหลของงาน  ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงขอบเขตของงาน 

เป็นกรอบช่วยเช่ือมโยงความพยายามจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่ผลสาํเร็จในขั้นตอนของการ

ควบคุม จดัวางช่องทางเพ่ือการติดต่อส่ือสารและการตดัสินใจ ป้องกนัการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น และ

ขจดัความขดัแยง้ในหนา้ท่ีการงาน ช่วยใหก้าํลงัความพยายามมีจุดหมายชดัเจน โดยการจดักิจกรรม

ให้สัมพนัธ์กับเป้าหมายต่างๆ นอกจากน้ีโครงสร้างขององค์การจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้

เหมาะสม และเข้าได้กับสภาพแวดลอ้ม ถ้าว ัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติงานขององค์การ
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เปล่ียนไป  ความจาํเป็นในการปรับปรุงระบบยอ่ยต่างๆ และการจดัความสมัพนัธร์ะหว่างระบบยอ่ย

ก็ตอ้งเกิดข้ึนตามมา      

 2.4  การทาํงานเป็นทีม   ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ๆ กล่าวคือบุคลากรทุกคนมีส่วน

ร่วมในการทาํงานเป็นทีม เกิดความสามคัคีระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบั  ส่งเสริมพฒันา

ประสิทธิภาพการทํางานของผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการเสียสละ เป็นต้น        

ณัฏฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์และคนอ่ืน ๆ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าการทาํงานเป็นทีมหมายถึงกลุ่มคนท่ีตอ้ง

มาทาํงานร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนัและเป็นการรวมตวัท่ีจะตอ้งอาศยัความเขา้ใจความ

ผกูพนัและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือท่ีสมาชิกแต่ละคนจะสามารถทาํงาน

ร่วมกนัจนประสบความสาํเร็จและเป้าหมายสูงสุดของทีมและปราณี   รามสูตร    ไดใ้ห้ความหมาย

ไวว้่าการทาํงานเป็นทีมหมายถึงการทาํงานเป็นกลุ่มประเภทหน่ึงท่ีสมาชิกทุกคนของทีมงานจะมี

บทบาทเฉพาะคนทุกบทบาทต้องประสานกันและมีผลต่อกนัและกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันท่ี

ผลสาํเร็จของงานนั้น   ทิศนา    แขมมณี    กล่าวว่าการทาํงานเป็นทีมหมายถึงการท่ีกลุ่มบุคคลเขา้

มาร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  และวรภา  ชยัเลิศวณิชกุล   

ให้ความหมายของการทํางานเป็นทีมหมายถึงกลุ่มของบุคคลท่ีทํางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ

ว ัตถุประสงค์ร่วมกันโดยสมาชิกต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวเท่าท่ีจ ําเป็นเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคด์งักล่าว  เลก็  สมบติั ใหค้วามหมายของการทาํงานเป็นทีม หมายถึง การรวมตวัของ

บุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปเข้ามาทาํงานเพ่ือให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไวโ้ดยร่วมคิดร่วม

ตัดสินใจร่วมปฏิบัติและพ่ึงพาอาศัยกันและให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                  

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ  กล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญของทีมงาน 4 ประการได้แก่1. การมี

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของบุคคลหมายถึงการท่ีสมาชิกตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปมีความเก่ียวขอ้งกนัใน

กิจการของกลุ่ม / ทีมตระหนกัในความสาํคญัของกนัและกนัแสดงออกซ่ึงการยอมรับการให้เกียรติ

กันสําหรับกลุ่มขนาดใหญ่มีปฏิสัมพนัธ์กันเป็นเครือข่ายมากกว่าการติดต่อกันตัวต่อตัว2. มี

จุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกนัหมายถึงการท่ีสมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมร่วมกนั

ของทีม/กลุ่มโดยเฉพาะจุดประสงคข์องสมาชิกกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ารมกันาํมาซ่ึงความสาํเร็จ

ของการทาํงานไดง่้าย 3. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่มหมายถึงระบบพฤติกรรมซ่ึงเป็นแบบแผน

เฉพาะกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือมติของกลุ่มซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ   หรือ

กลุ่มแบบไม่เป็นทางการก็ไดส้มาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับ4. สมาชิกมีบทบาทและมี

ความรู้สึกร่วมกนัการรักษาบทบาทท่ีมัน่คงในแต่ละทีม/ กลุ่มจะมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของ

กลุ่มรวมทั้ งความรู้ความสามารถของสมาชิกโดยจะมีการจดัแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ความรู้ความสามารถและความถนัดของสมาชิก  สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์  ไดใ้ห้ความสาํคญัเก่ียวกับ
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ทีมงานไวว้่า  แนวคิดเร่ืองทีมงานเป็นแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดังานใหม่ของ

องค์กรในปัจจุบนับริษทัและองค์กรต่างยอมรับว่าการทาํงานเป็นทีมเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสามารถ

ใชไ้ดดี้วิธีหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างคุณภาพขององคก์รใหสู้งได้  

 2.5 การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน  องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมดา้นการมี

ส่วนร่วมของผูร่้วมงานประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ๆ กล่าวคือการแต่งตั้งบุคลากรโดยเลือกฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน  และร่วมนาํองค์กรไปสู่ความสาํเร็จ  มีบทบาท

ร่วมในการบริหาร และมีนาํกระบวนการบริหารโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เฮาส์ 

(House) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูน้าํท่ีใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารไวว้่า  เป็น

พฤติกรรมการบริหารท่ีเน้นไปท่ีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  การแบ่งปันอาํนาจ  และการแบ่ง

อิทธิพลภายใต้องค์การต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา   พฤติกรรมผู้นําในลักษณะน้ีจะปฏิบัติ ต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะท่ีมีศกัด์ิศรีอยา่งเท่าเทียมกนั  และยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชอิ้ทธิพล

ต่อการกระทาํและการตดัสินใจของตน   นอกจากนั้นยงัใชว้ิธีการปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ  โดยมีความคิดเบ้ืองตน้ว่า  การเพิ่มความเพียรพยายามของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมาย  การวางแผน  และการปฏิบัติงานนั้ น  

หากเขาไดเ้รียนรู้งานและบทบาทเพิ่มข้ึน  ก็จะทาํใหเ้กิดความชดัเจนต่อบทบาทและความพึงพอใจ

มากข้ึน  ธงชยั สนัติวงษ ์ กล่าวว่า วิธีปฏิบติัในการให้ผูป้ฏิบติังานหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการ

บริหาร อาจทาํไดห้ลายวิธีแตกต่างกนัสุดแต่ความเหมาะสม เช่น การจดัการให้มีการร่วมประชุม

ออกความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติัให้ขอ้เสนอแนะให้การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค ์

และใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการปรึกษาผลงานต่างๆ และทบทวนเป้าหมาย หรือจดักลุ่ม

คุณภาพ กลุ่ม Q.C. (Quality control) เพ่ือให้ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาร่วมกนัพิจารณา และแกไ้ขปัญหา

ภายในกลุ่มงานดว้ยกนัเอง 

 2.6  การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร   ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ๆ กล่าวคือ  ผูบ้ริหารนาํ

วิธีการบริหารแบบความมัน่คงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไม่น่าไวว้างใจ  ผูบ้ริหารมีการใชก้ลยุทธ์เพ่ือ

เปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์รผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร   และ

ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหา เป็นตน้  

 2.7  ดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยัเพ่ือพฒันา องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยัเพ่ือพฒันาประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ๆ กล่าวคือผูบ้ริหาร นาํหลกั

หรือวิธี R&D (วิจยัและพฒันา) เพ่ือจดัการเรียนการสอน  และการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา  

นาํมาแกปั้ญหาการบริหารและยกระดบัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
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3. ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม มีจาํนวน 4  ทกัษะ คือ ทกัษะการ

ตั้งสมมติฐาน ทกัษะการสงัเกต   ทกัษะการวดั และ ทกัษะการหาความสัมพนัธ์และการใชต้วัเลข

หรือการคํานวณ   ตามลาํดับ      นิคม  ทาแดง และสุจินต์  วิศวธีรานนท์ ได้กล่าวถึงทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ความชาํนาญและความสามารถในการใชก้ารคิดและกระบวนการ

คิดเพ่ือคน้หาความรู้รวมทั้งการแกปั้ญหา การคิดเป็นทกัษะทางปัญญาไม่ใช่ทกัษะการปฏิบติัดว้ยมือ    

เพราะเป็นการทาํงานของสมอง การคิดมีทั้ งการคิดพ้ืนฐานหรือการคิดในระดบัตํ่า ตัวอย่างเช่น 

ทกัษะการส่ือความหมาย  ไดแ้ก่  การฟัง  การอ่าน การรับรู้ การจาํ การจาํถาวร การบรรยาย  การพดู 

การเขียน เป็นต้น  นอกจากน้ียงัมีทักษะ การสังเกต การระบุ การจาํแนก การเรียงลาํดับ การ

เปรียบเทียบ การลงขอ้สรุป การใชต้วัเลข นอกจากการคิดพ้ืนฐาน แลว้ยงัมีการคิดระดบัสูงหรือการ

คิดท่ีซับซ้อน เช่น ทักษะการจัดระบบความคิด การวิเคราะห์ การตั้ งสมมติฐาน การทดสอบ

สมมติฐาน การคาดคะเน การพยากรณ์ การใหค้าํจาํกดัความ  การตีความหมาย การคน้หาแบบแผน 

การผสมผสานขอ้มลู การสรุปความ เป็นตน้    กวี  วงศพุ์ฒ  ไดก้ล่าวว่า  ในการบริหารงานผูบ้ริหาร

จาํเป็นตอ้งคิดไปทุกวนั เพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์  และเหตุผลท่ีต้องคิดนั้ นอาจเน่ืองจากงานท่ี

เพิ่มข้ึน จําเป็นต้องเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานเพ่ือสามารถทําได้ทันตามกําหนดและการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทักษะพ้ืนฐานหลายประการในการดําเนินการคิด  อาทิ เช่น 

ความสามารถในการจาํแนก ความสามารถในการจดักลุ่ม  ความสามารถในการสงัเกต การรวบรวม

ขอ้มลู  และตั้งสมมติฐาน 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารเป็นทกัษะการคิด  ซ่ึงทกัษะท่ีสาํคญั

และจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารตามแนวคิดของแคทซ ์(Katz) กล่าวว่า ทกัษะท่ีสาํคญัสาํหรับผูบ้ริหารท่ี

ประสบผลสาํเร็จ มี 3 ทกัษะ คือ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทกัษะทางดา้น

มนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Skills) และทกัษะทางดา้นเทคนิค (Technical Skills)   และ เครดและโรว ์

(Drake & Roe) กล่าวว่า ทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 5 ทกัษะ คือ 3 ทกัษะของแคทซ์ และเพิ่มเติม

อีก  2 ทักษะ  คือ  ทักษะด้านความ รู้ความคิดและทักษะด้านการศึกษาและการสอน                        

สุดาพร  ทองสวสัด์ิและสุจิตรา  จรจิตร ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์นิพนธ์ในหัวเร่ือง

รูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาจานวน 14 เร่ืองโดยใชรู้ปแบบการ

สังเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาตีความและสรุปตามผลการสงเคราะห์สรุปไดด้ังน้ีปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาประกอบดว้ยปัจจยั 4 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร  

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร  ปัจจยัดา้นครูและปัจจยัดา้นกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละ
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ปัจจัยมีองค์ประกอบย่อย  โดยท่ีปัจจัยด้านผูบ้ริหาร  พบว่าลักษณะผูบ้ริหารท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลและมีความเป็นมืออาชีพ

ในการบริหารและใชก้ระบวนการบริหารท่ีดี 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม

เชิงวิชาการ  การสร้างทีมงานหรือบริหารดว้ยทีมงานท่ีดี  ดาํเนินการบริหารอย่างมีระบบบริหาร

จดัการและสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้มีพฤติกรรมการบริหารท่ีดีและนาํระบบประกนัคุณภาพมาใช้

ในการบริหาร โดยมีคุณลกัษณะท่ีส่งผลต่อองค์ประกอบดงักล่าวคือ  การท่ีผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้

วิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกลไดจ้ะตอ้งเป็นผูมี้กระบวนการส่ือสารและการจดัการขอ้มูลรวมทั้ งมีการสร้าง

แนวปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารและการมีคุณลกัษณะชีวสงัคมท่ีดีโดยคุณลกัษณะดา้นท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลด้านชีวสังคมประกอบด้วยคุณลักษณะในเชิงวิชาการมีความรู้และความคิดเชิง

สร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและมีพฤติกรรมยอมรับการเปล่ียนแปลง  ส่วนความ

เป็นมืออาชีพในการบริหารจะต้องเป็นผูมี้ภาวะผูน้ ํา เชิงวิชาการเป็นท่ียอมรับของผูเ้รียนครู

ผูป้กครองและชุมชน   สภุาพร รัตน์น้อย  ไดท้าํการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการ

บริหารงานกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัทกัษะการบริหารงาน ระดบัการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกบัการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษา และ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนรัฐบาลท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 สังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ผลการวิจยัพบว่าทกัษะการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงจาก

มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ทกัษะทางการศึกษาและการสอน ทกัษะทางมนุษย ์ทกัษะทางความรู้ความคิด 

ทกัษะทางความคิดรวบยอด และทกัษะทางเทคนิค ตามลาํดบั    ทกัษะการบริหารงานกบัการบริหาร

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 2 มีความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสูง (r =.853) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ซีด๊ะ หรีหน่าย, ปัทมาพร ชเลิศเพช็ร์ และเมธี ดิสวสัด  ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์

ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการบริหารโครงการ ของผูบ้ริหาร สถานศึกษา สงักดัสานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวม ครูหัวหน้า

กลุ่มงาน 4 กลุ่ม มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลางผลการพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทกัษะการ
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บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นมนุษยสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นเทคนิค และดา้นความ

รวบยอดอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นมนุษยสัมพนัธ ์  

ดา้นเทคนิค และดา้นความคิดรวบยอด  2) ระดบัการบริหารโครงการของผูบ้ริหารสถาน ศึกษา สงักดั

สานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 โดยภาพรวม ครูหวัหนา้กลุ่มงาน 4 กลุ่มงานมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ผลการพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การบริหารโครงการ ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นการวางแผน

โครงการ ดา้นการดาํเนินงานตามโครงการ และดา้นการประเมิน ผลโครงการ และ 3) ความสัมพนัธ์

ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการบริหารโครงการของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 มีความสมัพนัธ ์กนัทางบวกอยู่ในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ีระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะของการวจิยั 

 จากการวิจยัเร่ือง “ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ไดข้้อคน้พบท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งตลอดจนนาํไปประยุกต์ใชใ้นการบริหารองค์กรอ่ืนๆ เม่ือได้

ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ  งานวิจัยคร้ังน้ีเช่ือว่าผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสังกัดอ่ืน  จะประสบความสําเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่ายอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป  ซ่ึงผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น  คือ ประเด็นแรกเป็น

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป และประเด็นท่ีสองเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  1.สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมและดูแลการ

กรอบและมาตรฐานวิชาชีพท่ีทาํหน้าท่ีเสริมสร้างผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีการพฒันาคุณลกัษณะ

ความเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี ความรู้ความสามารถ  ความชาํนาญในการคิด  การค้นควา้

แกปั้ญหาเพ่ือแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์และคุ้ม

ค่าสูงสุดอนัเป็นการพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป 

 2. ในระบบการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา ควรให้ความสําคัญด้านการ

พฒันาสมรรถนะความสามารถผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นการคิดและการแสดงออกถึงความเป็น
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ผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือใหก้ารบริหารสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพการ

จดัระบบการบริหารสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 

 3.กาํหนดแนวทางการพฒันาทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร ในโรงเรียนสงักดั 

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามองคป์ระกอบทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 องคป์ระกอบคือ 

การสงัเกต    การวดั การจาํแนกประเภท  การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบั

เวลาการใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ  การทาํนายหรือการพยากรณ์  และการตั้ งสมมติฐานพร้อมทั้ ง

จัดเป็นหลกัสูตรการอบรมสําหรับผูบ้ริหาร และมีการประเมินผลทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ

ผูบ้ริหารก่อนและหลงัการพฒันา 

4.พฒันาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 7 องค์ประกอบท่ีได้

จากงานวิจยั  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  จากผลการวิจัยได้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหาร

สถานศึกษา  ผลการศึกษาทาํให้เกิดองค์ความรู้เพราะไดรั้บการยืนยนัและขอ้เสนอแนะอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการวิจยัยิง่  ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรศึกษาวิจยัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ีไปทดลองใช้ในการ

บริหารโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ควรนาํผลการวิจยัและขอ้คน้พบ  ไปศึกษาองคป์ระกอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในสงักดัอ่ืน  

 3.  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัวดัประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเท่านั้ น  ดังนั้ นควรมีการศึกษา

วิเคราะห์โรงเรียนกลุ่มอ่ืนและจากแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆเพ่ือให้ไดต้วัช้ีวดัดา้นประสิทธิผลอีกแง่มุม

หน่ึง 

4.  การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการจดัการศึกษา

ของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้าง (Structural equation model : SEM)  
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      4.  การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 7

องคป์ระกอบในลกัษณะอ่ืน  

5. การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัทกัษะทางดา้นอ่ืนๆ ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลการบริหารในแบบ 

ต่างๆ เช่น การบริหารท่ีมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ร  การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   การบริหารโดย

ใชห้ลกัธรรมาภิบาล หลกัการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ หลกัการบริหารโดยใชเ้ทคนิค PDCA 
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แบบสอบถามงานวจิยั 

เร่ือง  ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

----------------------------- 

ตอนที่ 1    ขอ้มลูทัว่ไป 

                 โปรดกาเคร่ืองหมาย       ลงใน         หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 สาํหรับผูว้ิจยั 

1. เพศ 

                                                                          

2. อาย ุ

                                                                                            

                                                                                                   

3. วุฒิการศึกษา 

                                                                                              

        

       4.    ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบในสถานศึกษา 

                                                                                   

      

 

 

5. ประสบการณ์การทาํงาน 

                                                                        

                                                                                            

 

 

 

 

 

 o  

o  ชาย o  หญิง 

o  ไม่เกิน 30 o  30 – 40 ปี o  41-50 ปี o  51 ปี  ข้ึน

o  ปริญญาตรี o  ปริญญาโท 
o  ปริญญาเอก           o  อ่ืนๆ (โปรดระบุ……….)         

o  หวัหนา้สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

o  

ครูสาระการเรียนรู้อ่ืน 

(โปรดระบุ………… .…) 

o  ไม่เกิน 5 ปี 

o  
o  6 – 10 ปี 

11-15 ปี o  15 ปี ข้ึนไป 

ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

o  หวัหนา้สาระการเรียนรู้อ่ืน    

(โปรดระบุ………… .…) 

o  
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ตอนที่ 2   ขอ้มลูดา้นทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

                 ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คาํช้ีแจง   แบบสอบถามขอ้มลูดา้นทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร               

                แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                จาํนวน  180  ขอ้  แต่ละขอ้เป็นแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดบั    ใหท่้านทาํ 

                เคร่ืองหมาย          ลงในช่องใหต้รงกบัสภาพท่ีเป็นจริง  โดยพิจารณาดงัน้ี 

ระดบั  1  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ระดบั  2  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงในระดบันอ้ย 

ระดบั  3  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงในระดบัปานกลาง 

ระดบั  4  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงในระดบัมาก 

ระดบั  5  หมายถึง     มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงในระดบัมากท่ีสุด 
            
 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

 1. ทักษะการสังเกต      

1 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตแสดงถึงความมีภาวะผูน้าํ       

2 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู      

3 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตจากผลการนิเทศการปฏิบติังาน      

4 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตความกา้วหนา้ของผลการดาํเนินแผนงาน      

5 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตความคุม้ค่าการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมและ

คุม้ค่า 

     

6 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

7 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตความคิดสร้างสรรคใ์นการใชท้รัพยากรท่ีส่งผล

ต่อองคก์รและปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์ร 

     

8 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตในการพฒันาตนเองของครู/พฒันาหลกัสูตร      

9 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการสังเกตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนเรียน-ระหว่าง

เรียน-หลงัเรียน 

     

 2. การวัด      

10 ผูบ้ริหารมีการวดัผลประเมินผลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

11 ผูบ้ริหารมีการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบังาน      

12 ผูบ้ริหารใชเ้คร่ืองมือในการวดัผลประเมินท่ีหลากหลายเช่ือถือได ้      
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

13 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวดัผล ประเมินผลเพื่อ

ปรับปรุงนาํมาใช ้

     

 3. การจําแนกประเภท      

14 ผูบ้ริหารมีการจาํแนกชนิดและประเภทของการวดัท่ีเหมาะสม      

15 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการจาํแนกในการสั ่งการตามความรู้ความสามารถ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

16 ผูบ้ริหารมีทกัษะในการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีถูกตอ้งชดัเจน      

17 ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเหมาะสม      

18 ผูบ้ริหารมีการจดัสรรงบประมาณมากนอ้ยตามลาํดบัความสาํคญัเหมาะสม

กบัโครงการ 

     

19 ผูบ้ริหารมีทกัษะการติดตามตรวจสอบการใชง้บประมาณ ,ประเมินความ

คุม้ค่าการใชง้บประมาณ 

     

20 ผูบ้ริหารมีทกัษะการจาํแนกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัครูตามความรู้

ความสามารถ 

     

21 ผูบ้ริหารมีการจาํแนกงานเป็นกลุ่มยอ่ย  ประชุมมอบหมายงานแต่งตั้ง

หวัหนา้กลุ่มงานเพื่อรับผิดชอบงาน 

     

22 ผูบ้ริหารมีการแบ่งงาน  โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมเพื่อใหง้านบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์

     

23 ผูบ้ริหารมีการจดัสรรการใหข้วญัและกาํลงัใจความดีความชอบตามผลการ

ปฏิบติังาน  

     

 4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา      

24 บุคลาการสามารถปฏิบติังานไดห้ลายงานโดยการบูรณาการ      

25 ผูบ้ริหารสามารถนาํงบประมาณไปใชอ้ยา่งคุม้ค่าโดยการเฉลี่ยจ่ายในทุก

กิจกรรมและทุกโครงการ   ถูกตามตามกฎระเบียบงบประมาณ 

     

26 ผูบ้ริหารมีการใชอ้าคารสถานท่ีและหอ้งปฏิบติัการพิเศษต่างๆ จดัแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลายใหเ้กิดความคุม้ค่า 

     

 5. การใช้ตัวเลขหรือการคํานวณ      

27 ผูบ้ริหารใชท้กัษะการคาํนวณ  ตน้ทุน  กาํไรในการทาํโครงการ/ดาํเนินงาน      

28  ผูบ้ริหารมีการคาํนวณอตัรากาํลงับุคลากรกบัจาํนวนนกัเรียนท่ีรับผิดชอบ

ตามระเบียบของ สพฐ. 

     

29 ผูบ้ริหารมีการพฒันายกระดบัค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิในแต่ละกลุ่มสาระใหสู้งข้ึน

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ตามนโยบาย สพฐ.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

 เรียน  เช่น NT,LAS,O-Net.      

30 ผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนประกนัการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินเพื่อ

คาํนวณตน้ทุนผลผลิต 

     

 6. การจัดการกระทําและส่ือความหมายข้อมูล      

31 การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มีการกาํหนดมาตรฐานของงาน  หลีกเลีย่งการ

ทาํงานท่ีก่อใหเ้กิดการสูญเสีย  

     

32 ผูบ้ริหารมีการจดัทาํโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาส่ือความหมาย

ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

     

33 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดนิยามในการประชุมใหเ้ขา้ใจโดยกาํหนดเน้ือหา  

ขอบข่าย  กาํหนดเวลาวนัสิ้นสุดงาน,มอบภาระงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาโดย

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังานชดัเจน 

     

 7. การลงความคดิเห็นจากข้อมูล      

34 ขอ้มูลสารสนเทศไดจ้าก วิธีคิด  วิธีทาํ  วิธีแกปั้ญหา วิธีประเมิน  วธีิวดัท่ีเป็น

เชิงวิทยาศาสตร์ 

     

35 ผูบ้ริหารมีการบริหารงบประมาณ   การรายงานผลใหเ้กิดความคุม้และใหผู้มี้

ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ  และดว้ยการประเมินผล 

     

36 ผูบ้ริหารใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อ  นวตักรรม  และกาํกบันิเทศ

ติดตาม มีการรายงานผลผลการจดัการศึกษาใหผู้ป้กครองไดท้ราบ

ความกา้วหนา้ของการจดัการศึกษา 

     

37 ผูบ้ริหารมีการรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณใหส้าธารณชนไดรั้บทราบมี

การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชง้บประมาณเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ 

     

 8. การทํานายหรือพยากรณ์      

38 ผูบ้ริหารมีทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการประมาณการงบประมาณ

ดาํเนินการโครงการ 

     

39 ผูบ้ริหารสามารถพยากรณ์โครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์      

40 ผูบ้ริหารมีการประเมินความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ      

41 ผลการนิเทศครูสามารถพยากรณ์ความสาํเสร็จของการบริหารได ้      

42 การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถพยากรณ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานได ้

     

43 มีการพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศสามารถพยากรณ์ความเป็น

ผูน้าํท่ีทนัต่อสถานการณ์ได ้
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

 9. การต้ังสมมติฐาน      

44 ผูบ้ริหารสามารถตั้งสมมติฐานผลอนัเกิดจากแผนปฏิบติัการณ์ไดล้่วงหนา้      

45 ผูบ้ริหารสามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาภายใน

องคก์รไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

     

46 ผูบ้ริหารสามารถรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาไดแ้ละสามารถตดัสินใจ

แกปั้ญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

     

47 ผูบ้ริหารตั้งสมมติฐานการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา      

48 ผูบ้ริหารมีการวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่งบุคลากรไดล้่วงหนา้

ตามแผนปฏิบติัการระยะ สั้น-กลาง-ยาว 

     

49 ผูบ้ริหารมีการวางแผนล่วงหนา้เพื่อจดัทาํและเสนอของบประมาณในการ

พฒันาองคก์ร 

     

50 ผูบ้ริหารมีการวางแผนล่วงหนา้ในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

     

51 ผูบ้ริหารมีการวางแผนล่วงหนา้ในการบริหารงานธุรการในองคก์รใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

52 ผูบ้ริหารมีการวางแผนล่วงหนา้ดา้นอาคารสถานท่ีใหมี้หอ้งปฏิบติัการ

วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  หอ้งสมุด ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตวัภายใน

องคก์ร 

     

53 ผูบ้ริหารมีการวางแผนล่วงหนา้ในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

     

 10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ      

54 เม่ือมีการประชุมหรือสั ่งการผูบ้ริหารไดนิ้ยามความหมายให้ชดัเจนเพื่อความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั 

     

55 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดกฎระเบียบดา้นวินยัและการรักษาวนิยัของครูและ

นกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

  11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร      

5 6 ผูบ้ริหารมีการควบคุมตวัแปรในการบริหารไม่ใหเ้กิดผลลบ      

57 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

     

 12. การทดลอง      

58 ผูบ้ริหารมีทกัษะการทดลองกบัโครงการต่างๆอยา่งหลากหลาย      
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

59 ผูบ้ริหารมีการทดลองใชน้วตักรรมใหม่ๆในการจดัการเรียนการสอนท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร 

     

 13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป      

61 สถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัชุมชน  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและ

เป็นแหล่งเรียนรู้ 

     

62 ผูบ้ริหารมีการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความสัมพนัธ์กบัชุมชน      

63 ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการทาํงานแต่ละปีเพื่อเปรียบเทียบแลว้นาํมา

ปรับปรุง 

     

64 เม่ือมีการจดัซ้ือจดัจา้งผูบ้ริหารมีการหาขอ้มูลเปรียบเทียบเพ่ือประโยชน์

สูงสุดขององคก์ร 

     

65 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ      

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม      

66 ผูบ้ริหารใหก้ารไวว้างใจกนั  โดยยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

67 บุคคลากรทุกภาคส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายร่วมกนั      

68 บุคคลกรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดาํเนินการในโครงการและมี

ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนั 

     

69 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงพอใจการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีความเป็นอิสระ

หรือความเป็นตวัตนของตนเอง 

     

70 บุคลากรมีความผูกพนัต่อกนัและรู้สึกเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั      

71 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหมี้การส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอ้มูลและประสบการณ์ท่ี

ถูกตอ้งครบถว้นและทนัสมยั ตดัสินใจในการทาํงาน   

     

72 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบับุคลากรในการปฏิบติังานอยา่งเท่าเทียมกนั      

73 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  แกไ้ข ทบทวนการปฏบิติังาน

อยา่งสมํ่าเสมอ 

     

74 มีการใหข้วญัและกาํลงัใจสาํหรับบุคลากรท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน      

75 บุคลากรมีความเตม็ใจและไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี      

76 ผูบ้ริหารมีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในการปฏิบติังาน      

77 ผูร่้วมงานมีสุขภาพจิตดีทุกคน      

78 ผูบ้ริหารสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร      
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79 ผูบ้ริหารมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั      

80 ผูบ้ริหารมีการใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ      

81 มีการใชค้นเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา      

82 การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนั      

83 ผูบ้ริหารมีการเพิ ่มแรงจูงใจโดยมีอิสระในการปฏิบติังาน      

84 มีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษาและแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน      

85 ทุกภาคส่วนของสังคมมีการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา      

86 ผูบ้ริหารมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อเพิ ่มประสิทธิผลของงาน      

87 บุคลากรมีโอกาสในการตดัสินใจกาํหนดนโยบาย  กลยทุธ์และประเมินผล ,

การวดัผลประเมินผล 

     

88 มีส่วนร่วมในการกระตุน้ใหเ้กิดทศันคติในทางเก้ือกูลองคก์าร  นาํไปสู่

เป้าหมายท่ีกาํหนด 

     

89 ระบบส่ือสารภายในองคก์ารมีความคล่องตวั  เป็นอิสระทั้งแนวดิ่งและ

แนวราบ 

     

90 ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมแสดงความคิดเห็นกนัอยา่งเปิดเผยและ

กวา้งขวางเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์าร 

     

91 การทาํงานมีลกัษณะกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานใหค้วบคุมดูแลกนัเอง      

92 ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีแกปั้ญหาเป็นหลกั   หลีกเลี่ยงวิธีตาํหนิหรือดุด่า      

93 ผูบ้ริหารเช่ือตามทฤษฏี X,Y ของMc Gregor  ท่ีว่ามนุษยมี์ทั้งส่วนดี  และ

ส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข 

     

94 ผูบ้ริหารมีความเช่ือว่าองคก์ารเป็นสถานท่ีสาํหรับการพฒันาและดาํรงชีวิต       

95 ผูบ้ริหารส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการส่งเขา้อบรมเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน 

     

96 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม      

97 เกิดความสามคัคีระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร      

98 ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการเสียสละ      

99 มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองเพื่อดาํเนินกิจกรรม      

100 การมีส่วนร่วมทาํงานในรูปแบบคณะกรรมการ      

101 การมีส่วนร่วมท่ีใชก้บักลุ่มงานเฉพาะกิจ      

102 มีส่วนร่วมโดยนาํแนวคิดแบบหมุดเช่ือมโยง คือ ประสิทธิภาพของการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม การประสานงานกนั,การบริหารมุ่งคุณภาพ และ 

ประสิทธิผลในหน่วยงาน 
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103 ผูบ้ริหารมีการใชอ้าํนาจเผดจ็การแบบมีศิลป์เป็นการใชอ้าํนาจแบบมีเมตตา      

104 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4 ดา้นคือ งานวิชาการ งานบุคลากร, งาน

งบประมาณและงานบริหารทัว่ไป 

     

105 การมีส่วนร่วมดา้นการสร้างส่ือเพื่อพฒันาการเรียนรู้      

106 มีส่วนร่วมในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อวิจยั  พฒันาตนเองและพฒันาการเรียนรู้      

107 มีส่วนร่วมในดา้นการนิเทศ      

108 ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการเป็นผูน้าํ      

109 บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์าร      

110 ผูบ้ริหารมีการบริหารแบบเครือข่ายประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

111 ผูบ้ริหารใชร้ะบบ ICT เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถส่งข่าว/ติดต่อส่ือสาร

ไดร้วดเร็วและทุกรูปแบบ 

     

112  เช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยรีะหว่างกลุ่มงานในองคก์ร ใชเ้ทคโนโลยท่ีี 

ทนัสมยัและหลากหลายในการบริหารจดัการ 

     

113 นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ในการเรียนและมีการนาํเทคโนโลยท่ีี

หลากหลายมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

     

114 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการมีอาํนาจเตม็ในการปฏิบติังาน      

115 ผูบ้ริหารมีการสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงาน      

116 ผูบ้ริหารมีการสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง      

117 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน ์      

118 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็น  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ

ในดาํเนินงานภายในองคก์รเพ่ือทราบความตอ้งการ  และการพฒันา  

     

119 ผูบ้ริหารแบ่งงานใหทุ้กคนมีส่วนร่วม มีการมอบงานใหต้ามความรู้  

ความสามารถและความเหมาะสม 

     

120 มีการบริหารความขดัแยง้ดว้ยวิธีพูดคุยทาํความเขา้ใจ      

121 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานและร่วมนาํองคก์รไปสู่

ความสาํเร็จ  มีบทบาทร่วมในการบริหาร 

     

122 ผูบ้ริหารคดัสรร/เลือกคนทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงวยัแต่ดูท่ีความรู้

ความสามารถ 

     

123 การแต่งตั้งบุคลาการทาํงานไม่ควรเลือกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง      
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124 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหก้บับุตรหลานของตนเอง      

125 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากหลากหลายอาชีพ      

126 ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น

ทางการ 

     

127 การบริหารแบบมีส่วนร่วมตอ้งสนองชุมชน  ภูมิภาค  ทอ้งถิ ่น  ผูป้กครอง  

ศิษยเ์ก่าและสถานศึกษา 

     

128 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ SWOT วิเคราะห์จุดเด่น  จุดดอ้ย  โอกาสและอุปสรรค

ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

     

129 เพื่อความสาํเร็จของโครงการ มีนาํกระบวนการบริหารโดยผูมี้ส่วนไดส่้วน 

เสียเขา้มามีส่วนร่วม 

     

130 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินความดีความชอบ   แต่งตั้ง

คณะกรรมการหลายฝ่ายประเมินผลงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

     

131 ผูบ้ริหารมีกระบวนศิลปะการบริหารใหอ้ยูใ่นความพอดี      

132 การบริหารเนน้การทาํงานเชิงรุก      

133 บริหารโดยใชภ้าวะผูน้าํจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม

รับผิดชอบภาระงาน 

     

134 ผูบ้ริหารสร้างความร่วมมือในการปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ      

135 ผูบ้ริหารมีการส่ือสารแบบ two way      

136 ผูบ้ริหารศึกษาขอ้กฎหมาย  ขอ้ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม 

     

137 ผูบ้ริหารใหน้ํ้ าหนกัมากนอ้ยต่อการมีส่วนร่วมกบัภาระงาน 4 ดา้น คืองาน

วิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป 

     

138 องคก์รเป็นแบบเปิด/ปิด เหมาะสมตามสถานการณ์      

139 เพิ ่มผลผลิตและประสิทธิภาพภายในองคก์ร      

140 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง      

141 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจ/สั ่งการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

142 ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานมีสัมพนัธ์ท่ีดี การทาํงานภายในองคก์รราบร่ืน      

143 เกิดความรู้สึกผูกพนัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รรักองคก์ร      

144 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารหลายรูปแบบมาบูรณาการและสร้างแรงจูงใจ      

145 ผูบ้ริหารใชท้ฤษฎี PDCA นาํมาบริหารแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนระยะ

สั้น-กลาง-ยาว 

     

146 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจโดยใชก้ารประชุม ใหทุ้กคน win-win      
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147 ผูบ้ริหารมีขั้นตอนดาํเนินกิจกรรมตอ้งมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย      

148 ผูบ้ริหารมีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย      

149 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการส่ือสารท่ีชดัเจน      

150 ผูบ้ริหารระดมทรัพยากรต่างๆเพ่ือเพิ ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการ      

151 การมีส่วนร่วมส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน      

152 การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยใหผู้บ้ริหารโรงเรียนจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

153 มีส่วนร่วมบริหารเพื่อเขา้สูประชาคมอาเช่ียน  เป็นสากลตามนโยบายสพฐ.      

154 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยใช ้      

155 บริหารโดยการกระจายอาํนาจ      

156 บริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะพึงประสงคต์ามนโยบาย

สพฐ. 

     

157 ทุกภาคส่วนในองคก์รใช ้ระบบ ICT      

158 ผูบ้ริหารนาํหลกั R&D  (วิจยัและพฒันา)เพื่อนาํมาแกปั้ญหาการบริหาร      

159 ผูบ้ริหารนาํวิธี R&D (วิจยัและพฒันา) เพื่อจดัการเรียนการสอน  และการมี

ส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา 

     

160 ผูบ้ริหารนาํวิธี R&D (วิจยัและพฒันา)  เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา      

161 องคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ย  สถาบนั/องคก์ร  

คนและงาน 

     

162 มีการศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย      

163 ผูบ้ริหารวินิจฉัยองคก์รเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ      

164 ผูบ้ริหารมีการระดมสมองจากทุกภาคส่วน      

165 ผูบ้ริหารมีการทาํ work shop เป็นกลุ่มเลก็ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  และ

การประเมินผล 

     

166 ผูบ้ริหารมีการจดัเวทีสาธารณะใหแ้สดงความสามารถ      

167 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการปฏิบติังานใหเ้กิดความสามคัคี ลดการต่อตา้น

ในองคก์าร 

     

168 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติังานในแต่ละส่วนเตม็ความสามารถ      

169 ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ      

170 ทรัพยากรบุคคลในแต่ละระดบัมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  การ

จดัการองคก์าร  การสั ่งการ การควบคุม 
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171 ลดค่าใชจ่้ายในการ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบเป็นการเพิ ่มผลผลิต 

บริหารงานเพิ ่มคุณภาพงาน 

     

172 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรม      

173 ผูบ้ริหารเสริมสร้างพลงัดว้ยการก่อใหเ้กิดกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ีเป็น

รูปธรรม 

     

174 ผูบ้ริหารมีการทาํงานท่ีเนน้พฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม      

175 มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเนน้การบริหารโดยยดึวตัถุประสงคท่ี์ร่วมกนั

กาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเนน้คุณภาพผูเ้รียน 

     

176 ผูบ้ริหารมีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหา      

177 ผูบ้ริหารมีการใชก้ลยทุธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพฒันาองคก์ร      

178 ผูบ้ริหารนาํวิธีการบริหารแบบความมัน่คงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไม่น่า

ไวว้างใจ 

     

179 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร      

180 

 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามโดยการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและการ

ประสานความร่วมมือ 
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แบบแสดงความคดิเห็น 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวจิยั 

เร่ือง 

ทักษะทางวทิยาศาสตร์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

……………………………. 

 แบบแสดงความคิดเห็นฉบบัน้ี  เป็นส่วนสําคญัยิ ่งก่อนการสรุปผลการวิจยั  กล่าวคือ  

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ  โดยผูว้ิจยักาํหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ 4 ดา้น  คือ ดา้น

ความเหมาะสม (propriety  standards)  ดา้นความเป็นไปได ้(feasibility standards) ดา้นความเป็น

ประโยชน์ (utility standards)  และดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม(accuracy standards) หลงัจากท่ีท่าน

ไดศึ้กษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว้  ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ   เพ่ือสรุปผลงานวิจยัใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  ขอ้เสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ ่ง

สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูท่ี้สนใจ  เพ่ือนาํรูปแบบน้ีไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา  หรือ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษาต่อไป 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์คร้ังน้ี   

 

                                                                        นางรัตน์ฐาภทัร์  ธนโชติสุขสบาย 

                                                          นกัศึกษาปริญญาเอก  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

                                                                           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

เพือ่ประกอบการพจิารณา  ทักษะทางวทิยาศาสตร์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วมในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

…………………………… 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์………………………………………………….................…………………………

ตาํแหน่ง……………………………………………………………………….............………………. 

วุฒิการศึกษา……………………………………………………………………………..............……. 

ตอนที่ 1  ก่อนท่ีท่านจะแสดงความคิดเห็น  ผูว้ิจยัขอใหข้อ้มลูดงัเอกสารประกอบแบบแสดงความ

คิดเห็นท่ีแนบ    สรุปขอ้คน้พบงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 การวิเคราะห์ตัวแปรต้น (องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู้บริหาร) 

                       การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู้บริหารด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั 

(Confirmatory Factor Analysis : CFA )   ผูว้ิจยัขอสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรตน้ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ ตวัแปรท่ีใหย้นืยนั กลุ่มตวัอยา่งยนืยนั 

X1 – x9(9ตวั) การสังเกต(sk 1) ยนืยนั 7 ตวั 

X10– x13(4ตวั) การวดั(sk 2) ยนืยนั 3 ตวั 

X14 – x23(10ตวั) การจาํแนกประเภท(sk 3) ยนืยนั 7 ตวั 

X24 – x26(3ตวั) การใชค้วามสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัเวลา(sk 4) ยนืยนั 3 ตวั 

X27 –x30(4ตวั) การคาํนวณและการใชจ้าํนวน(sk 5) ยนืยนั 2 ตวั 

X31- x33(3ตวั) การจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล(sk 6) _ 

X34 –x37(4ตวั) การลงความเห็นจากขอ้มูล(sk 7) _ 

X38 –x43(6ตวั) การทาํนายหรือการพยากรณ์ (sk 8) ยนืยนั 4 ตวั 

        X44 –x53(10ตวั) การตั้งสมมติฐาน (sk 9) ยนืยนั 8 ตวั 

X54 –x56(3ตวั) การกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (sk 10) _ 

X57 –x58(2ตวั) การกาํหนดและการควบคุมตวัแปร (sk 11) _ 

X59 –x60(2ตวั) การทดลอง (sk 12) _ 

        X61 –x64(4ตวั) การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป(sk 13) _ 

              จะเห็นวา่ตวัแปรตน้ท่ีใหต้วัอยา่งองค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA ) คงเหลืออยูเ่พียงตามที่

ปรากฏในสดมภท่ี์ 3 
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จากกรอบขอ้มลูตวัแปรตน้ตามตารางท่ีแสดงขา้งบนขอใหท่้าน โปรดทาํเคร่ืองหมาย               ลงใน

ช่องท่ีท่านมีความคิดเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร     ดงัต่อไปน้ี  อยา่งไรบา้ง 

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

ของผูบ้ริหารและ 

การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน์ 

เหมาะ 

สม 

ไม่ 

เหมาะ 

สม 

เป็น 

ไปได ้

เป็นไป 

ไม่ได ้

ถูก 

ตอ้ง 

ไม่ 

ถูก 

ตอ้ง 

เป็น 

ประโยชน์ 

ไม่เป็น 

ประโยชน์ 

ตวัแปรตน้ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหาร 

1.การสังเกต(X1 )         

2.การวดั(X2 )         

3.การจาํแนกประเภท(X3 )         

4.การหาความสัมพนัธ์

ระหว่างสเปสกบัสเปส

และสเปสกบัเวลา(X4 ) 

        

5.การใชต้วัเลขหรือการ

คาํนวณ (X5 ) 

        

6.การทาํนายหรือการ

พยากรณ์(X6) 

        

7.การตั้งสมมติฐาน(X7)         
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ตอนที่ 2  ก่อนท่ีท่านจะแสดงความคิดเห็น  ผูว้ิจยัขอใหข้อ้มลูสรุปตวัแปรตาม คือ การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    การวิเคราะห์ตัวแปรตาม(องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

                ตวัแปรตาม คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  วิธีการหาตวัแปรตามโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ(Exploratory Factor Analysis : EFA)  ปรากฏผลสรุปดงัน้ีคือ 

                 จากผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ รวม 66 ตวัแปร คือ  

                1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Y1)  มีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้าํนวน 22 ตวัแปร 

                2. การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร (Y2)  มีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้าํนวน 15 ตวัแปร   

                3. การสร้างบรรยากาศภายในองคก์ร (Y3)  มีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้าํนวน 11 ตวัแปร   

                4. การทาํงานเป็นทีม  (Y4)  มีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้าํนวน 7 ตวัแปร   

                5. การมีส่วนร่วมในการบริหารของผูร่้วมงาน (Y5)   มีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้าํนวน 3 ตวัแปร   

                6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร(Y6)  มีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้าํนวน 5 ตวัแปร   

                7. การมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยัและพฒันา (Y7)  มีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้าํนวน 3 ตวัแปร   
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 จากกรอบขอ้มลูตวัแปรตามท่ีปรากฏขา้งบนน้ีขอใหท่้านโปรดทาํเคร่ืองหมาย               ลงในช่องท่ี

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน    ดงัต่อไปน้ี  อยา่งไรบา้ง 

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

ของผูบ้ริหารและ 

การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน์ 

เหมาะ 

สม 

ไม่ 

เหมาะ 

สม 

เป็น 

ไปได ้

เป็นไป 

ไม่ได ้

ถูก 

ตอ้ง 

ไม่ 

ถูก 

ตอ้ง 

เป็น 

ประโยชน์ 

ไม่เป็น 

ประโยชน์ 

ตวัแปรตามการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ(Y1)         

2.การส่ือสารภายในองคก์ร(Y2)         

3.บรรยากาศภายในองคก์ร(Y3)         

4.การทาํงานเป็นทีม(Y4)         

5.การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน(Y5)         

6.การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร(Y6)         

7.การมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจยัและ

พฒันา(Y7) 
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 b = 0.559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง ตวัแปรเขา้สมการทาํนาย 

 

แผนภาพท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล

ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทกัษะท่ี 1 การสังเกต  (X1) 

ทกัษะท่ี 2 การวดั  (X2) 

ทกัษะท่ี 3 การจาํแนกประเภท (X3) 

ทกัษะท่ี 4 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส

กบัสเปสและสเปสกบัเวลา (X4) 

ทกัษะท่ี 5  การใชต้วัเลขหรือการคาํนวณ    (X5) 

ทกัษะท่ี 7การตั้งสมมติฐาน(X7) 

Ytot,  = 0.209 

Y1,  = 0.279 

Y2,  = 0.228 

Y3,  = 0.144 

Y5,  = 0.384 

Y6,  = 0.150 

Ytot,  = 0.108 

Y2,  = 0.205  Y3,  = 0.229 

Y7,  = 0.193 

Ytot ,  = 0.100 

Y1,  = 0.106Y4,  = 0.208 

6,  = 0.195Y7,  = 0.200 

- 

Ytot, = 0.475    Y1,  = 0.516 

Y2,  = 0.464   Y3,  = 0.517 

Y4,  = 0.524    Y5,  = 0.437 
Y6,  = 0.233    Y7,  = 0.418 

องค์ประกอบท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

(Y1) 

Y1  X1, X4, X7 

การบริหารแบบมีสว่นร่วม(Ytot) 

Ytot  X1, X2, X4, X7 

องค์ประกอบท่ี 2 การส่ือสารภายในองคก์ร(Y2) 

Y2X1, X2, X7 

องค์ประกอบท่ี 3 การสร้างบรรยากาศ(Y3) 

Y3X1, X2, X7 

องค์ประกอบท่ี 4 การทาํงานเป็นทีม(Y4) 

Y4  X4, X6, X7 

องค์ประกอบท่ี 5 การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน

(Y5) 
Y5X1, X7 

องค์ประกอบท่ี 6 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร(Y6) 

Y6  X1, X4, X6, X7 

องค์ประกอบท่ี 7 การมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยั

และพฒันา(Y7) 

Y7  X3, X4, X7 

ทกัษะท่ี 6การทาํนายหรือการพยากรณ์  (X6) 

 Y4,  = 0.150    

  Y6,  = 0.309 

 หมายถึง ตวัแปรเขา้สมการทาํนาย              

   หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
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โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของแผนภมิูแต่ละแผนภูมิดงัแสดงเก่ียวกบัทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขอ้คาํถามต่อไปน้ีอยา่งไร 

  1.ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Y1) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 2.ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร (Y2) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………....................………………………… 

  3. ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการสร้างบรรยากาศภายใน

องคก์ร (Y3) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................…………………………… 
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  4.ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการทาํงานเป็นทีม(Y4) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 5. ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมการบริหารของ

ผูร่้วมงาน (Y5) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  6. ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหาร (Y6) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………........................……………………………………………………    

 7. ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นการมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจยั

และพฒันา (Y7) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….......................……………………………………………    
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 8. ความเห็นต่อทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม (Ytot) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………    
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ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์เพือ่สร้างข้อคาํถามงานวจิยั 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญยนืยนัรูปแบบงานวจิยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ดร.สุริยะ  รูปหมอก   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสระยายโสม  อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. ผศ.ดร.ศกัดินาภรณ์  นนัที  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย 

3. ดร.ธีระพร  อายวุฒัน์   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองแหน  อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

4. ดร.ธวชั  กรุดมณี   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคีรีรัตนาราม อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

5. ดร.นิลุบล  คงเกตุ   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นพุเลียบ  อาํเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์เพือ่สร้างข้อคาํถามงานวจิยั 

1. ดร.วิชาญ  เกษเพชร     

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต 

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองไผ ่ 

(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  ตาํบลโคกสี  อาํเภอสว่างแดนดิน   

จงัหวดัสกลนคร   

2. ดร.เกรียงศกัด์ิ  เลาหวฒัน์   

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต 

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม 

(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  อาํเภอเมืองชุมพร  จงัหวดัชุมพร    

3. ดร.ธิดาวลัย ์ อุ่นกอง   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยไร่  ตาํบลปงนอ้ย  อาํเภอดอยหลวง    

จงัหวดัเชียงราย 

4. ผศ.ดร.สุรางค ์  สุนทรสถิต    ราชภฎัจนัทรเกษม   

5. ผศ.ดร.ชยัสิงห์   ภู่รักเกียรติ  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. ดร.กญัญารัตน์  สอนสุภาพ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม    

7. ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์   

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 

8. ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม   

ตาํแหน่งตาํแหน่งผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 

9. ดร.ฉวีวรรณ  แกว้หล่อน   

ตาํแหน่งศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญยนืยนัรูปแบบงานวจิยั 

1. ดร. เกรียงศกัด์ิ  เลาหวฒัน์   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม 

อาํเภอเมืองชุมพร  จงัหวดัชุมพร   

2. ดร.สุริยะ  รูปหมอก   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสระยายโสม  อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. ดร. ธิดาวลัย ์ อุ่นกอง   

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยไร่  ตาํบลปงนอ้ย  อาํเภอดอยหลวง    

จงัหวดัเชียงราย 

4. ดร. อมร  ชยัประสงคสุ์ข   

ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

5. ดร.สุรพงษ ์ ศรีวินิจ    

ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

6. ดร.ธิดา  ขนัดาวงศ ์  

ตาํแหน่ง  ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 

7. นายไพรัตน์  คาํปา   

ตาํแหน่งครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ  อาํเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย 

8. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา   

ตาํแหน่งครู  วิทยฐานะชาํชาญการพิเศษ  อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์

9. นางสาวจิตรา  โภชนกิจ   

ตาํแหน่งครู  วิทยฐานะชาํชาญการพิเศษ  อาํเภอสทิงพระ  จงัหวดัสงขลา 
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ภาคผนวก  ค 

หนงัสือขอเชิญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญยนืยนังานวิจยั 
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ประวตัผิู้วจิยั 

ช่ือ – สกุล  นางรัตน์ฐาภทัร์   ธนโชติสุขสบาย 

ท่ีอยู ่   9 ถ.เพียรดาํริ  ตาํบลถนนหกั  อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 31110 

ท่ีทาํงาน  โรงเรียนอนุบาลนางรอง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษา          

                                         บุรีรัมย ์เขต 3   อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์31110 

ประวตักิารศึกษา   

พ.ศ.2522  ประกาศนียบตัรทางการศึกษาชั้นสูง  วิทยาลยัครูบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์

พ.ศ.2528  ครุศาสตร์บณัฑิต  วิทยาศาสตร์  วิทยาลยัครูบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์

พ.ศ.2551  ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

   วิทยเขตหว้ยราช  จงัหวดับุรีรัมย ์

พ.ศ.2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตร์บณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวตักิารรับราชการ  

พ.ศ.2523  ครู ระดบั 2  โรงเรียนบา้นหนองรีมิตรภาพท่ี 225  อาํเภอนางรอง   

จงัหวดับุรีรัมย ์

พ.ศ.2544  อาจารย ์2 ระดบั 7 โรงเรียนอนุบาลนางรอง  อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์

พ.ศ.2552  อาจารย ์3 ระดบั 8  โรงเรียนอนุบาลนางรอง  อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์
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