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คําสําคัญ: ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร/ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย : ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์: ผศ.ว่าที่
พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร และ ผศ.ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์. 273 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ1)องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรในการวิจยั คือโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ ้ น 7,096 โรง ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 104 โรง โดยใช้
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เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาระการเรี ยนรู ้อื่น ครู สาระการเรี ยนรู ้อนื่
ตําแหน่งละ 1 คน รวม 4 คน รวมทั้งสิ ้ น 416 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
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OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION :THESIS ADVISOR: ASST. PROF. MAJ. NOPADOL
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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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เครื่ องมือในการวิจยั ทําให้วิทยานิพนธ์มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาการบริ หารการศึกษาทุกท่านที่กรุ ณาให้ความรู้แนะนํา
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คําแนะนําและให้กาํ ลังใจตลอดมา
ขอขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน คณะครู ในโรงเรี ยนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 และผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ครู หวั หน้าสาระ
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ผสู้ อนสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ครู หวั หน้าสาระการเรี ยนรู้อื่นและครู ผสู้ อน
สาระอื่น ในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน
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สําเร็ จลุล่วงด้วยดี
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สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.......................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................
สารบัญตาราง........................................................................................................................
บทที่
1 บทนํา...........................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา............................................................
ปัญหาของการวิจยั .............................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ..................................................................................
ข้อคําถามของการวิจยั .........................................................................................
สมมติฐานของการวิจยั ........................................................................................
กรอบแนวคิดในการวิจยั ....................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ................................................................................................
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.................................................................................................
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
AAAS (American Association for the Advancement of Science) …………
วิธีการทางวิทยาศาสตร์......................................................................................
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม................................................................................
รู ปแบบการทํางานเป็ นทีม..................................................................................
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา.....................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………..

ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ญ
1
1
6
8
9
9
18
21
22
22
27
41
44
77
90
99

หน้า
บทที่
3 วิธีดาํ เนินการวิจยั .........................................................................................................
วิธีการดําเนินการวิจยั ..........................................................................................
ระเบียบวิธีวิจยั ....................................................................................................
แผนแบบการวิจยั .......................................................................................
ประชากร...................................................................................................
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง......................................................
ตัวแปรที่ศึกษา...........................................................................................
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ....................................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล...............................................................................
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ..............................................
การนําเสนอข้อมูล......................................................................................
สรุ ป....................................................................................................................
4 ผลการวิจยั ....................................................................................................................
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม.............
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)....................
ตอนที่3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis :
EFA)...................................................................................................................
ตอนที่ 4 รู ปแบบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งผลต่อการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.............
ตอนที่ 5 การตรวจสอบความเหมาะสมของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน....................................................................
ซ

132
132
138
138
138
138
140
140
141
142
143
144
144
146
147
149

168
186

203

5 สรุ ปผล อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ............................................................
สรุ ปผลการวิจยั ...................................................................................................
อภิปรายผลการวิจยั ...........................................................................................
ข้อเสนอแนะของการวิจยั .....................................................................................
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป....................................................................................
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป.............................................................
รายการอ้างอิง........................................................................................................................
ภาคผนวก..............................................................................................................................
ภาคผนวก ก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั .......................................................................
ภาคผนวก ข รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ......................
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เพื่อสร้างข้อคําถามงานวิจยั .............
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญยืนยันรู ปแบบงานวิจยั ...............................................
ภาคผนวก ค หนังสือขอเชิญเป็ นผูต้ รวจเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ..............................
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ..............
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญยืนยันงานวิจยั ...................

หน้า
209
209
211
221
221
222
225
243
244
266
267
268
270
271
272

ประวัติผวู้ จิ ยั ..........................................................................................................................

273

ฌ

บทที่ 1
บทนํา
โลกในยุคปัจจุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว จึงจําเป็ นที่แต่ละประเทศต้องเรี ยนรู้ที่จะปรับตัวให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแส
โลกโดยปัจจัยสําคัญที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ "คุณภาพของคน”
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุ ณ ภาพจึงเป็ นเรื่ องที่ มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็ น
การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อทําให้ศกั ยภาพที่มีอยูใ่ นตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทําให้เป็ นคนที่
รู้จกั วิเคราะห์ รู้จกั แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รู้จกั เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีจริ ยธรรม คุณธรรม รู้จกั พึ่งตนเองและสามารถ
ดํารงชี วิต อยู่ในสังคมได้อย่า งมีค วามสุ ข จากรั ฐ ธรรมนู ญได้ช้ ี ให้รั ฐต้องเร่ งรั ด และพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็มีส่วนสําคัญ
ในการค้น คว้าความรู้ ท างวิทยาศาสตร์ ได้เร็ ว ขึ้ น ใช้ค วามรู้ ใ นการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง เป็ นวัฒ นธรรมของโลกสมัย ใหม่ ซ่ึ งเป็ นสัง คมแห่ ง การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้
วิท ยาศาสตร์ ประกอบด้ว ย ด้านความรู้ ทัก ษะ(กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ) เจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร์ การสร้างสมประสบการณ์ในการจัดการ การบํารุ งรัก ษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ทั้งนี้ เพราะวิทยาศาสตร์ ช่ว ยพัฒ นา
ความคิดที่มีเหตุผล สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และวิจารณ์และมีทกั ษะที่สาํ คัญในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จ จุบันจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและกฎหมาย
ประกอบกับประชากรมีการศึกษามากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเรี ยกร้องในสิทธิและการบริ การใหม่ ๆ ทํา
ให้การดําเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนให้ทนั กับสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้าของโลกและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะการบริ การขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญ ดังนั้นการดําเนินงานในหน่วยงานผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญต่อ
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หน่ ว ยงานหรื อองค์ก ารคื อ ผูน้ ํา หรื อผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารนั้น ๆ ที่ จ ะนํา องค์ก ารที่ รั บผิด ชอบให้
ปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีบทบาทและอิทธิพลสูงสุ ดต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
สถานศึกษาเป็ นหน่ วยงานที่ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่ อการพัฒนาของประเทศ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจึงเป็ นผูม้ ีบทบาทต่อการบริ หารการศึกษาและมีความสําคัญเนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่ทาํ
หน้าที่จดั การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการบริ หารทัว่ ไป
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ดังนั้นถ้าระบบการบริ หารไม่เหมาะสม การบริ หาร
สถานศึก ษาก็จ ะไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าํ หนดไว้ เพื่อเป็ นการปรั บปรุ ง การบริ หารให้เกิ ด
ประสิทธิภาพจึงได้มีการพัฒนาระบบการบริ หารให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ผูบ้ ริ หารต้องเลือกและ
นํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริ หารเป็ นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็ นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และ
ทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อัน เกิ ด จาการค้นคว้าเชิ งวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริ หาร โดย
ลักษณะนี้ การบริ หารจึงเป็ นศาสตร์ (Science) การบริ หารในลักษณะของการปฏิบตั ิที่ตอ้ งอาศัย
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผูบ้ ริ หารแต่ละคน ที่จะทํางานให้งานบรรลุ
เป้ าหมาย ซึ่งเป็ นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่ งแวดล้อม การบริ หารก็จะมีลกั ษณะเป็ นศิลป์ (Arts)1 การนําหลัก
ทฤษฏีใดมาใช้น้ นั ผูบ้ ริ หารต้องวิเคราะห์ สภาพปัญหาของโรงเรี ยนของตนเองว่า ควรนําการบริ หาร
ใดมาใช้ในการบริ หารให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรี ยนของตน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการบริ หารองค์กรได้หลากหลาย สําหรับการปรับปรุ งองค์กร บริ หารทรัพยากรบุคคล บริ หาร
การศึกษา เพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เกิดการพัฒนาปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น การระดมความคิด ของคนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมในการทํางาน
ร่ วมกัน ในหลายๆ มุมมอง ที่จะช่วยในการกําหนดปั ญหา กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ และ
วางแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง สวอนสเบิร์ก (Swanaburg) ศาสตราจารย์ผบู้ ริ หารทาง
การศึกษา ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้ 1. การไว้วางใจกัน (Trust)
การไว้วางใจกันเป็ นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่ วมหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างสมบูร ณ์ เรี ยบร้ อย หากได้รั บการยอมรั บไว้ว างใจจากผูบ้ ริ หาร ช่ ว งเวลาในการให้
ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารควรจะได้รับการควบคุมจากผูบ้ ริ หารภาระงานทั้งหมดหรื อ
1
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การตัดสินใจ ผูบ้ ริ หารจะให้โอกาสเท่าที่จะเป็ นไปได้ผบู้ ริ หารที่ให้อาํ นาจและให้ความไว้วางใจแก่
ผูร้ ่ วมงานจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและข้อบกพร่ องของผูป้ ฏิบตั ิงาน แนวคิดพื้นฐานที่ทุก
คนมีความไว้วางใจ (Trust) คือผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนย่อมรู้จกั งานของตนดีกว่าใคร ๆ ทุกคนสามารถที่
จะยอมรั บความรั บผิด ชอบในการบริ หารงาน ถ้าความรั บผิด ชอบจะทําให้ผปู้ ฏิบัติ งานอยู่ใ น
แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ใน
บุคลากรทุกระดับในองค์การ 2. ความยึดมัน่ ผูกพัน (Commitment) ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องการความยึดมัน่ ผูกพัน ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรที่จะให้การสนับสนุ นช่วยเหลือและฝึ กอบรมแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ความยึดมัน่ ผูกพัน เป็ นลักษณะที่ได้จากการพัฒนาให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจกับผูบ้ ริ หารและรู้ ถึงเป้ าหมายขององค์การ ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่ วมของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน จะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความขยันหมัน่ เพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมีมากขึ้น
จะเห็นได้ว่าภายใต้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะทําให้เกิดความยึดมัน่ ผูกพันโดยไม่ทาํ ให้เกิดโทษ
3. การตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) ความขัดแย้งเป็ นความต้องการ
หลักหรื อเป้ าหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมนุษย์มี
การทํา งานร่ วมกัน ดัง นั้น การตั้ง เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ร่ วมกัน ระหว่ า งผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงการร่ วมกันปรับปรุ งพัฒนาเป้ าหมายขององค์การย่อมจะขจัดความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ
รับผิด ชอบร่ ว มกัน ผลผลิต หรื อผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิ ทธิภ าพ การตั้งเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยอย่างมีเหตุมีผล สามารถที่จะร่ วมกันตั้งเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์โดยการร่ วมกันประชุมปรึ กษา (Conference) การประชุมปรึ กษาจะเป็ นการท้าทาย
ความสามารถของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิ งาน สร้ างความชัด เจนทําให้มีความเห็น สอดคล้องกัน
สร้ างแรงจู งใจในการปฏิบัติ งานของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบัติ งาน 4.ความเป็ นอิส ระต่ อ ความ
รับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็ นภาวะที่มีความอิสระต่อความรับผิดชอบในการทํางาน ความมี
อํานาจหน้าที่และความสามารถในการรายงานสําหรับงานของแต่ละบุคคล ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการ
ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ในการตัดสิ นใจในงานของตนเอง ซึ่งจะทํา
ให้มคี วามทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ เต็มความรับผิดชอบที่ตนได้รับ2 ซัซคิน
(Sashkin) ได้ก ล่าวถึงการบริ หารงานแบบมีส่ว นร่ วม เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับการให้พนัก งานได้มี
ง
2

Russell C. Swanaburg, Management and Leadership for Nurse Managers
(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394.
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การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการปฏิบตั ิงานด้วยตัวของเขาเอง อย่างไรก็ตามผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนและควบคุมงานได้ในลักษณะต่าง ๆ ตามความสําคัญ
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งซัซคินได้เสนอวิธีสาํ คัญ 4 ประการในการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม ดังนี้
1. การมีส่ว นร่ ว มในการตั้งเป้ าหมาย (Participation in Goal Setting) มีค วามหมายถึงการที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งในระดับบุคคล ระดับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อระดับกลุ่ม ได้มีส่วนร่ วมในการกําหนด
เป้ าหมายของงานเพื่อที่พวกเขาจะได้พยายามทํางานหรื อผลการปฏิบตั ิ งานนั้นบรรลุเป้ าหมาย
ที่วางไว้และเกิดผลงานที่ดี 2. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Participation in Decision Making)
เป็ นการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการมีส่วนร่ วมให้คาํ ปรึ กษาหารื อในหลาย ๆ โอกาส มี
อิทธิพลในการกําหนดเป้ าหมายของงาน มีส่ว นร่ วมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตัดสิ นใจ
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจต่าง ๆ 3. การมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
(Participation in Problem Solving) เป็ นความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นผูม้ ีความสามารถใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ในการทํางานโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลนั้น ๆ และ
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีค วามคิด ใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรั บปรุ ง 4. การมีส่วนร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลง (Participation in Change) การมีส่วนร่ วมในรู ปแบบนี้จะมีความยากและซับซ้อนและ
ถื อ เป็ นจุ ด ที่ สํา คัญ สุ ด ซึ่ งรู ปแบบนี้ มาหลัง จากการมี ส่ ว นร่ วมในการแก้ปั ญ หา โดยทั้ง
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและผูใ้ ต้บัง คับบัญ ชานั้น ได้เ ข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง วิ เคราะห์ แ ละแปร
ความหมายของข้อมูลองค์การ เพื่อที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาขององค์การ
เพื่อนําไปสู่ความสําเร็ จในการพัฒนาองค์การ นอกจากนี้ซซั คินยังได้กล่าวถึงการทํางานของการมี
ส่ วนร่ วม โดยการมีส่วนร่ วมแบบง่ายก็คือ การตั้งเป้ าหมายและการตัดสิ นใจซึ่งจะมีลกั ษณะที่
คล้ายกันคือ จะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้มีการควบคุมตนเองหรื อมีความเป็ นอิสระในการทํางานมาก
ขึ้นและในทางอ้อมจะทําให้เกิ ดการยอมรั บและความผูก พัน ซึ่ งการยอมรับและความผูก พัน ที่
เกิดขึ้นนี้เป็ นหนึ่งในผลลัพธ์ที่ทาํ ให้เกิดประสิทธิผลของผลงานและผลผลิตมากขึ้น การมีอิสระใน
การทํางานในระดับสู งนั้น เป็ นหนึ่ งของความต้องการที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ผลของงานตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มความรู้ สึก ปลอดภัยให้ก ับพนักงาน ส่ ว นอีก สองแบบนั้นมีค วาม
ซับซ้อนมากกว่า คือ การมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาและในการวางแผนเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ซึ่งมีผลเป็ นอันดับแรกในการทําให้รู้สึกว่างานนั้นมีความหมาย มีคุณค่าจะเป็ นการเพิ่ มความรู้สึก
ของการประสบความสําเร็ จและการทํางานได้ลุล่วงสมบูรณ์ ซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจและมีผล
ต่อประสิทธิผลของงานและผลผลิตขององค์การได้ การมีคุณค่า มีความหมายของงานนั้นจะเป็ น
สิ่ งที่ ก่ อให้เกิ ด ความรู้ สึก ที่ ท้าทายให้ก ับพนัก งานซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขอีก อย่างหนึ่ งที่ จ าํ เป็ นสําหรั บ
“
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การเพิ่มประสิทธิผลของงานตามหลักวิทยาศาสตร์3
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการ
บริ หารงานที่ ผบู้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บังคับบัญชามีสิทธิ ในการเสนอความคิ ดเห็ น เพื่อร่ ว ม
แก้ปัญหาของการบริ หารที่สาํ คัญ มีอิสระในการทํางานและเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอํานาจหน้าที่ที่ถือว่าผูบ้ ริ หารแบ่งอํานาจหน้าที่การบริ หาร
ให้กบั ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของพวกเขาและต้องการให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริ งในกระบวนการตัดสินใจที่สาํ คัญขององค์การ
การบริ หารโดยใช้ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาจึงเป็ นอีก หนึ่ ง
แนวทางเนื่ อ งจากวิ ท ยาศาสตร์ ท ํา ให้ ค นได้พ ัฒ นาวิ ธี คิ ด ทั้ง ความคิ ด เป็ นเหตุ เ ป็ นผล คิ ด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทกั ษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ สามารถตัด สิ น ใจโดยใช้ข ้อมูลหลากหลายและประจัก ษ์พยานที่ ต รวจสอบ
ได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นสังคมแห่ งความรู้ ทุกคนจึงจําเป็ นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึนและนําความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้ วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นาํ มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ดี แต่ยงั ช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแล
รักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืนและที่สาํ คัญยิ่ง
คือ วิทยาศาสตร์ ช่ วยเพิ่ มขี ดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิ จ สามารถแข่ งขัน กับนานา
ประเทศและดําเนิ นชี วิตร่ ว มกัน ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข 4 โดยยึด หลัก การทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ที่หมายถึงความสามารถ ความชํานาญในการคิด การค้นคว้า แก้ปัญหาเพื่อแสวงหา
ความรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เป็ นกระบวนการทางปั ญ ญา
(Intellectual skill)
เห็นได้ว่าทั้งวิทยาศาสตร์และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ
ที่ควรนํามาบูรณาการเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากสถานศึกษา
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายทั้งผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

3

M. Ssshkin, A Manager’s guide to participative management (New York : AMA.
Membership Publications Division, 1982), 110-113.
4
จงจิต แก้วพา, ความสํ าคัญของวิทยาศาสตร์ , เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.gotoknow.org/posts/306599
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ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานร่ วมกันภายในสถานศึกษาย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน หากผูบ้ ริ หารนําหลักการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมมาจัดการบริ หารโดยนําทักษะทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาจัดระบบการบริ หาร
ภายในสถานศึก ษาจะเป็ นแนวทางการบริ หารและพัฒ นาสถานศึก ษาโดยประยุก ต์ทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นแนวทางหนึ่ งในการบริ หารเพื่อช่ว ยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามบริ บทของสถานศึกษาอันเป็ นการวิเคราะห์เชิงปริ มาณและคุณภาพในการ
บริ หารสถานศึกษามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมโดยเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่ วมกับบุคลากรใน
สถานศึกษา ก่อให้เกิดความร่ วมมือ ระดมสมองทุกคนเห็นความสําคัญในการร่ วมบริ หารและจัด
การศึกษา เป็ นการพัฒนาแบบรอบด้านเพื่อผลักดันให้การดําเนินงานภายในสถานศึกษาบรรลุตาม
จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความเป็ นมาดัง กล่ า วข้า งต้น การนํา รู ป แบบการบริ หารโดยใช้ทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษาครั้งนี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารการศึกษา องค์การศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องกับการบริ หารในสถานศึกษา
หรื อนําไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งองค์กรทางการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ปัญหาของการวิจยั
การจัดการศึกษาเป็ นกลไกสําคัญในการเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งทาง
ปัญญาให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริ ยธรรม ตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ใ นช่ ว งแห่ งเวลาของการเปลี่ยนแปลงบริ บทของสัง คมโลก ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
แนวโน้มด้านการบริ หารจัดการศึกษาให้เป็ นไปลักษณะเช่นเดียวกับการบริ หารธุรกิจ อื่น ๆที่มุ่ง
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลอย่างจริ ง จัง เน้น การแข่ งขัน ทุ ก รู ปแบบ การปฏิ รู ปการศึ ก ษาตาม
แนวทางที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศัก ราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในมาตรา 39 การบริ หารสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจ กําหนดให้
โครงสร้างระบบบริ หารราชการมีเอกภาพเชิงนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบตั ิ โดยการ
กระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึก ษาในเขตพื้นที่
การศึก ษาโดยตรงและกําหนดให้สถานศึก ษาปฏิรู ประบบและโครงสร้ างการบริ หาร ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารทัว่ ไป5 ทั้งนี้ วิธีการกระจายอํานาจ
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามกําหนดในกฎกระทรวง การกระจายอํานาจดังกล่าวจะทําให้สถานศึกษา
5

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118, ตอนที่ 123 ก (19 ธันวาคม 2545) : 12.
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มีค วามคล่องตัว มีอิสระในการบริ หารจัด การ เป็ นไปตามหลัก การบริ หารจัด การที่ ดี เพื่อเป็ น
รากฐาน ความเข้มแข็ง คล่องตัว และอิสระให้กบั สถานศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและสามารถ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านกระบวนการบริ หารงานด้านวิชาการที่ส่งผลต่อนักเรี ยนให้
เกิดการเรี ยนรู้ที่เสริ มสร้างความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นและเพิ่ มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ผลคะแนนสอบ O-Net ปี การศึก ษา 2556 ของโรงเรี ย นสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสาระการเรี ยนรู้คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับนานาชาติในด้านการศึกษาอยู่ในระดับตํ่า และยังเกี่ยวเนื่ องไปถึงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับตํ่าเช่นเดียวกันเมื่อเปรี ยบเทียบศักยภาพของคนไทยกับ
ประเทศอื่น ๆ ยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ โดย IMD (International
Institute for Management Development) จัดอันดับประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ ที่ 29 จาก 60 ประเทศ
ที่เข้ารับการประเมินในปี 2557 ซึ่งอยูใ่ นระดับที่ต่าํ มาก6 โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขัน
การเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ อีกทั้งผลสําฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนในทุกวิชาก็อยู่ใน
ระดับตํ่า 7 และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ในรอบที่สามระหว่างปี การศึกษา
2554-2558 ปี งบประมาณ 2554 ว่าในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
7,985 แห่ ง จากจํานวนสถานศึก ษาทั้งหมดที่จะต้องประเมิน ในรอบสาม 34,404 แห่ ง แบ่งเป็ น
สังกัดกรุ งเทพมหานคร (กทม.) 422 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.)
191 แห่ ง สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) 7,042 แห่ ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 328 แห่ง โดย
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีมาก 333 แห่ง คิดเป็ น 4.17% ระดับดี 5,357 แห่ง คิดเป็ น 67.09%
และไม่รับรองมาตรฐาน 2,295 แห่ง คิดเป็ น 28.74%8
6
การประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประเทศต่าง ๆ 60 อับดับของ
โลกโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD : International Institute for ManagementDevelopment)
ประจําปี 2557 เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน2557. http://www.oknation.net/blog/chainoy70/2014/07
http://www.oknation.net/blog,chainoy70/2014/07
/17/entry-2
7
นงลักษณ์ เรื อนทอง, “รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่ มีประสิ ทธิผล” (ดุษ ฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 6.
8
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพการศึก ษา, ยกระดับคุ ณ ภาพของ
โรงเรี ยน, เข้าถึงเมื่อ 28 ตุ ลาคม 2555, เข้าถึงได้จ าก http://www.kruthai.info/view. php?article
_id=1613
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จากสภาพปั ญหาดังกล่า วข้างต้นพบว่า โรงเรี ย นยังไม่ส ามารถปฏิบัติ หน้า ที่ ต าม
บทบาทและอํานาจได้ตามมาตรฐานและคุณภาพการศึกษากําหนด โดยเฉพาะองค์ประกอบและ
ปั จจัยต่างๆในการบริ หารงานที่ ส่งผลถึงความสําเร็ จและคุ ณภาพของโรงเรี ยน ซึ่งทําให้ผวู้ ิจยั มี
ความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบและปั จ จัยของการบริ ห ารอะไรบ้า งที่ ส่ งผลต่ อ การมีส่ ว นร่ วมในการบริ หารใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนา
ทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่ อการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฏีเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาซึ่งต้องอาศัยความสามารถและความพยายามในทุกด้านจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักการ
บริ หารทีหลากหลายจากนักบริ หาร และความเป็ นผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร ครู มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เพื่อเป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้นจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่สถานศึกษาต้องเป็ นองค์การที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อ
ทําหน้าที่ จ ัด การความรู้ พัฒ นาความรู้ ความคิ ด และพัฒ นาศัก ยภาพการจัด การศึก ษาให้เกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์และบุคลากรในโรงเรี ยนที่จะได้เรี ยนรู้จากกระบวนการ
บริ หารของผูบ้ ริ หาร และความรู้ความสามารถที่นักเรี ยนจะได้รับจากการสอนของครู ที่มีคุณภาพ
อันหมายถึงความสามารถของการบริ หารการศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากความเป็ นมาและปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ไว้ดงั นี้
1. เพื่ อ ทราบองค์ป ระกอบทัก ษะทางวิท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อทราบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้ อคําถามของการวิจยั
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข องการวิจยั และเป็ นแนวทางในการหาคําตอบ
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดข้อคําถามของการวิจยั ดังนี้
1. องค์ประกอบทัก ษะทางวิท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ ห าร โรงเรี ย นสัง กัด สํานัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบใดบ้าง
2. องค์ ป ระกอบของการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมในโรงเรี ยนสั ง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบใดบ้าง
3. ทัก ษะทางวิท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารส่ ง ผลต่ อการบริ ห ารแบบมีส่ ว นร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อไม่
สมมติฐานของการวิจยั
1. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็ นพหุองค์ประกอบ
2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็ นพหุองค์ประกอบ
3. ทัก ษะทางวิท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารส่ ง ผลต่ อการบริ ห ารแบบมีส่ ว นร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผล
ต่อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ยนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ผูว้ ิจ ัยได้ก าํ หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจ ัยจากองค์ค วามรู้ ในเรื่ องทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ ข อง
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
อย่า งไรก็ ดี ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกับ ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ น้ ัน ล้ว นยอมรั บร่ วมกัน ตาม
ความเห็นของสมาคมอเมริ กนั เพื่อส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Assosiation
for the Advancement of Science:AAAS) เอกสารวิจยั ส่วนใหญ่หรื อความคิดเกี่ยวกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของ สสวท. ล้วนเกิดจากแนวคิดของสมาคมนี้ท้ งั สิ ้ น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ของสมาคมอเมริ กัน เพื่ อ ส่ งเสริ มความก้า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์ (American Assosiation for the Advancement of Science:AAAS) 13 ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การสังเกต 2) การวัด 3) การจําแนกประเภท 4) ทักษะการใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา 5) ทักษะการคํานวณและการใช้จาํ นวน 6) ทักษะการจัด
กระทําและสื่ อความหมายข้อมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 8) ทักษะการพยากรณ์
9) ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 10) ทักษะการควบคุมตัวแปร 11) ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป
12) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ 13) ทักษะการทดลอง
สํา หรั บ องค์ค วามรู้ ด ้า นการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วม มี นัก วิ ช าการกล่ า วถึ ง เรื่ องนี้
หลากหลายทั้งนัก วิชาการไทยและต่ างประเทศ ซึ่ งอาจนําเสนอได้ตามลําดับของการเผยแพร่
ดังต่อไปนี้
ชูชาติ พ่ว งสมจิ ต ร์ ได้สรุ ปหลัก การสําคัญ ของการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ วมไว้ 6
ประการคือ 1.การกระจายอํานาจและการให้อาํ นาจในการตัดสินใจ 2. ความไว้วางใจกัน 3. การร่ วม
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและร่ วมรับผิดชอบดําเนิ นการ 4. มีความเป็ นอิสระที่จะรับผิดชอบ
และสามารถดูแลตนเองได้ 5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็ นเจ้าของหน่วยงานร่ วมกัน และ 6.การ
ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ9
สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ 4
ประการดังนี้ 1) การไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน 2) การติ ด ต่ อสื่ อสารแลกเปลี่ย นข้อ มูลทั้งแนวดิ่ ง และ
แนวขนาน 3) การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจร่ วมกัน 4) การทํางานเป็ นทีม10
อุทยั บุญประเสริ ฐ กล่าวถึงการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่ามีแนวความคิดพื้นฐาน ดังนี้
1) ความเชื่อเรื่ องธรรมชาติมนุษย์(Assumption about human nature) 2) ความคิดเกี่ยวกับความเป็ น
องค์การของโรงเรี ยน (Concept of School Organization) 3) ในด้า นรู ปแบบการตัดสิ น ใจ
(Decision Making Style) 4) แบบภาวะผูน้ าํ (Leadership Style) 5) กลยุทธ์การใช้อาํ นาจ (Use of

9

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนกับโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตปริ มณฑลกรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิ พนธ์ครุ
ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาบริ หารการศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย , 2546), 211.
10
สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั สํานักพิมพ์บรรณกิจ
1991 จํากัด, 2545), 27.
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Style) 6) ทักษะเฉพาะในการบริ หาร (Management Skill) และ 7) การใช้ทรั พยากร (Use of
Resources)11
ธีระ รุ ณเจริ ญ กล่าวว่า แม้ว่าการศึกษาไทยได้เริ่ มเป็ นจริ งเป็ นจัง และกว้างขวางมาก
ขึ้นเป็ นเวลานานพอสมควรและได้รับการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนามาตลอด แต่ยงั มีอุปสรรคในการจัด
การศึกษาและการบริ หารหลายประการ กล่าวคือ 1) คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็ นที่พอใจที่
พอจะสูป้ ระเทศอื่นในเวทีโลกได้ 2) การบริ หารจัดการศึกษายังรวมศูนย์อาํ นาจไว้ส่วนกลาง กระทัง่
ขาดเอกภาพ ทั้งด้านนโยบายและมาตรฐาน 3) ขาดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
4) ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน 5) ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่ อง 6) ขาดการเชื่อมโยง
กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน12
ปรั ชญา เวสารั ช ช์ ได้ก ล่าวถึง แนวทางการปฏิ รู ปการศึก ษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับที่ 27 พ.ศ.2545 ได้กาํ หนดหลักการสําคัญไว้
(มาตรา 8) 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่ วม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเด็น
การมีส่วนร่ วม ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่ วมของสังคมไทยในการจัดการศึกษาซึ่งแสดงออกได้หลาย
ลักษณะ เช่น ร่ วมเป็ นกรรมการ ร่ วมแสดงความคิดเห็น ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่ วม
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปตามเป้ าหมาย13
นริ นทร์ชยั พัฒนพงศา ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้ การมีส่วนร่ วม
หมายถึง การเข้าไปรับ ได้รับอํานาจที่จะคิดจะทํามากขึ้นไม่ว่าในเรื่ องการเมืองหรื ออํานาจการ
ตัดสินใจที่จะทําการใด ๆ ต้องร่ วมกันอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกันและควรมีส่วนร่ วม
ด้วยอย่างแท้จริ ง เข้มแข็ง (active) มิใช่ร่วมอย่างผิวเผิน เฉื่อยชา (passive) การมีส่วนร่ วม

11

อุ ทัย บุ ญ ประเสริ ฐ, การศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในรู ปแบบการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน (School-Based Management) (กรุ งเทพฯ
: คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 26-31.
12
ธี ร ะ รุ ณเจริ ญ , สภาพปั ญ หาการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานของ
สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุ งเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่ , 2545), 1-2.
13
ปรัชญา เวสารัชช์, ชุ ดฝึ กอบรมครู : ประมวลสาระหลักการจัดการศึกษา (กรุ งเทพ :
ภาพพิมพ์, 2545), 32.

12
เป็ นเรื่ องที่ผดู้ ว้ ยโอกาสขอแบ่งอํานาจจากผูท้ ี่มีอาํ นาจเหนือกว่าเพื่อปรับปรุ งวิถีชีวิตตน
ให้ดีข้ ึน14
จรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์ ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่ วม หมายถึง การที่สมาชิกในกลุ่ม
หรื อองค์กรมีปฏิสมั พันธ์กนั มีการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน เพื่อนําไปสู่เป้ าหมายในการพัฒนา
องค์กรหรื อหน่วยงานของตน โดยการมีส่วนร่ วมนั้นทุกฝ่ ายจะต้องร่ วมมือกันในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอนของกิจกรรม ร่ วมรับผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการร่ วมกัน15
ภูวณัฐสร์ หนูมาก การมีส่วนร่ วม หมายถึง การให้บุคคลหรื อกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการดําเนิ นกิจ กรรมใดกิจกรรมหนึ่ งหรื อหลายกิจ กรรม โดยจะได้เป็ นไปด้วยความ
สมัครใจมิใช่เข้ามาร่ วมเพราะการหวังรางวัลตอบแทนเป็ นลักษณะที่แต่ละฝ่ ายที่เข้ามามีร่วมกันโดย
เป็ นไปอย่างอิสรภาพและเสมอภาคและมีการกระทําให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่มและทําให้เกิดความ
ร่ วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย16
อภิญญา เวชยชัย ได้พดู ถึงแนวคิดการมีส่วนร่ วมของพ่อแม่ ผูป้ กครองในการพัฒนา
การศึกษาที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้ แนวคิดที่ 1 แนวคิ ดการมีส่วนร่ วมในฐานะเป็ นหุ ้นส่ วนของโรงเรี ยน
แนวคิดที่ 2 แนวคิดการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม แนวคิดที่ 3 การสื่ อสารข้อมูลข่าวสารสอง
ทาง17
จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ ดังนี้
1.ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทุกระดับในองค์การ 2.ลดความขัดแย้งใน

14

นริ นทร์ ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่ วม หลักการพืน้ ฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่ าง
พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่ : สิริลกั ษณ์การพิมพ์, 2547), 3.
15
จรรยารั ก ษ์ บุ ณยานุ เคราะห์ , แนวทางการพัฒ นาการมีส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครอง
นักเรี ยนในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเอกชน : กรณี ศึกษาสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 15.
16
ภูวณัฐสร์ หนูมาก, กระบวนการการมีส่วนร่ วมของบ้าน วัด โรงเรี ยน (บวร) ต่อการ
พัฒนาโรงเรี ยนวิถีพุทธ (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 18-19.
17
อภิ ญญา เวชยชัย , การมีส่วนร่ วมของพ่ อ แม่ ผ้ ูป กครองในการพัฒ นาการศึ ก ษา
(กรุ งเทพ ฯ : วัฒนาพานิช, 2544), 20.
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การทํางาน เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 4. ช่วยให้
ผูร้ ่ วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา 5. สร้างความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ 6. ลดค่าใช้จ่าย
และใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8. ช่ ว ย
ให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ18
อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ ได้กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมควรมีลกั ษณะดังนี้ 1.
เป็ นกระบวนการของการให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจ 2.เป็ นการมี
ส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของบุคคล 3.ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของ
การบริ หาร 4.การบริ หารโดยการมีส่วนร่ วมตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดของการแบ่งอํานาจหน้าที่
ที่ผบู้ ริ หารแบ่งอํานาจหน้าที่การบริ หารให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 5.ต้องการให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริ งในกระบวนการตัดสินใจที่สาํ คัญขององค์การ มิใช่เพียงแต่ห่วงใยหรื อสัมผัส
ปัญหา19
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ไว้ดงั นี้ 1.การมี
ส่วนร่ วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้อง ทําให้เกิดความคิดเห็น
ที่หลากหลาย ทําให้การปฏิบตั ิมีความเป็ นไปได้มากกว่าการคิดคนเดียว 2. การมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารมีผลในทางจิตวิทยาคือทําให้เกิดการต่อต้านน้อยลง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับ
มากขึ้น 3. เปิ ดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ในการ
ทํางานร่ วมกัน ตลอดจนการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4. เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะ ในการทํางานร่ วมกันเกิดความมีนาใจและความ
ํ้
จงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น20
ไบรย์แมน (Bryman) ได้เสนอแนวทางการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมที่จะมีผลต่อ
ทัศนคติการปฏิบตั ิงานและการกระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้ 4 ประการ คือ 1) บรรยากาศของ
การมีส่วนร่ วมควรจะต้องทําให้แนวทางที่จะไปสู่เป้ าหมายมีความชัดเจนยิง่ ขึ้นและบรรยากาศจะมี

18

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ :
บุ๊คพอยท์, 2545), 71.
19
อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ, การมีส่วนร่ วมของพนักงานกับการเพิ่มประสิ ทธิผล, ข่าว
ศูนย์กฎหมายธุรกิจ, 9 (92) : 36.
20
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, “รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา”, วารสารวิชาการ, (2545):
9-11.
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ลักษณะของความไม่เป็ นทางการมากกว่า 2) จะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเลือกเป้ าหมายที่มี
คุณค่า ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาควรเพิ่ มเป้ าหมายส่ วนบุคคล (Individual Goal) กับเป้ าหมายองค์การ
(Organization Goal) ให้เท่าเทียมกัน 3) ผูม้ ีส่วนร่ วมจะเพิ่ มการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจ
และความเป็ นอิสระเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงานมาก
ขึ้น 4) เมื่อบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี Ego – involved21
เฮาส์ (House) ได้บรรยายลักษณะของผูน้ าํ ที่ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารไว้ว่าเป็ นคุณลัก ษณะของผูน้ าํ ที่มีพฤติก รรมการบริ หารที่เน้น ไปที่ การแบ่งปั น ข้อมูล
ข่าวสาร การแบ่งปันอํานาจและการแบ่งปันอิทธิพลภายในองค์การต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พฤติกรรม
ผูน้ าํ ในลักษณะนี้จะปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในลักษณะที่มีศกั ดิ์ศรี อย่างเท่าเทียมกันและยอมให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ใช้อิทธิพลต่อการกระทําและการตัดสินใจของตน22
ลอเลอร์ (Lawler) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่เป็ นการมีส่วน
ร่ วมในแบบที่จริ งจังว่าเป็ นการทําให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่ วมในการกําหนดภารกิจใน
การปฏิบตั ิงาน ในการแก้ปัญหาและการสร้างความสําเร็ จให้แก่องค์การ ซึ่งต้องอาศัยการกระจาย
(Decentralization) สิ่ งต่อไปนี้สู่ระดับล่างอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์การ คือ 1) สารสนเทศ (Information)
ซึ่งเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ทาํ ให้พนักงานซึ่งมีส่วนร่ วมและมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจได้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมองค์การ กลยุทธ์ ระบบงาน ระดับและชนิ ดของผลงานที่ตอ้ งการ 2) ความรู้
และทักษะ (Knowledge and skill) ซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับประสิ ทธิผลของงานะในการบริ หาร
ั ิงาน3) อํานาจ (Power) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
.ตลอดจนเป็ นความรู ้และทักษะในการปฏิบต
ในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลงาน 4) รางวัล (Rewards)
เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานที่ช่วยให้องค์การประสบความสําเร็ จ โดยการให้รางวัลนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานและความสําเร็ จขององค์การ23
21

A.Bryman, Leadership in Organization (London : Routedge & Kegan Paul, 1986), 139.
22
Robert J. House, Managerial Process and Organization Behavior (New York :
Scott. Foresman and Company, 1976), 215.
23

E.E. Lawler. High Involvement Management, อ้างถึงใน อุทยั บุญประเสริ ฐ, การ
บริ หารจัด การสถานศึก ษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน, พิมพ์ค รั้ งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546).47.
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เรนซิส ไลเคิร์ท ได้เสนอแนวคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมแตกต่างกัน 4 รู ปแบบ
และเรี ยกว่าการบริ หาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบด้วย ระบบที่ 1 : เผด็จ การ (System 1 :
Exploitative Authoritative) ระบบที่ 2 เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2 : Benevolent Authoritative )
ระบบที่ 3 การปรึ ก ษาหารื อ (System Consultative) ระบบที่ 4 กลุ่มที่ มีส่ว นร่ ว ม (System 4 :
Participative Group)24
ฮังทิงตันและเนลสัน (Hungtington & Nelson) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมไว้ 3 ลักษณะ
1. การมีส่วนร่ วมโดยดูที่กิจกรรม 2. การมีส่วนร่ วมโดยพิจารณาจากระดับการบริ หาร 3 ระดับคือ
ในระดับแนวราบซึ่งเป็ นการมีส่ว นร่ วมโดยไม่จริ งจัง การมีส่วนร่ วมในแนวดิ่ ง เป็ นการมีส่ว น
ร่ วมกับผูท้ ี่มีอาํ นาจมากกว่าประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานที่เกี่ยวข้องทั้งแนวดิ่ ง
และแนวนอน 3. การมีส่วนร่ วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีอาํ นาจและควบคุม25
ยุคล์ (Yukl) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม ว่าการบริ หารงาน
แบบมีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการบริ หารงานที่ผนู้ าํ เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การตัด สิ น ใจ มีอิสระในการทํางาน ตลอดจนมีสิทธิ ในการเสนอความคิ ด เห็ น เพื่อร่ ว มแก้ไข
ปั ญหา ซึ่ งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น26
รู มและเดซี่ (Vroom and Deci) พิจารณาปริ มาณการมีส่วนร่ วมในเชิงจิตวิทยาว่าเป็ น
ปริ มาณของอิทธิพลที่ปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เข้าไปร่ วมในการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ ยงั เพิ่ มเติมด้วย
ว่าบุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพโดยตัวเอง บุคคลจะพัฒนาความ
ผูก พัน ที่ มีต่ องานและจะสามารถทํางานได้ดี ตลอดจนเมื่ อเห็ น ได้ชัด ว่ า ตนเองสามารถขยาย
เป้ าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นั ่ นคือ ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง
(Self-control or self-regulation) มิใช่ควบคุมโดยองค์การ (Organization control)27
24

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

1961), 16-24.
25

Hungtington, Sammual p. and Nelson, Joan, No easy choice: Political
participation in developing contries (New York : Mc Grew – Hill, 1975), 12-15.
26
Gary A. Yukl, Leadership in Organization (New York : Prentice – Hall, 1981),
208-209.
27
Victor H. Vroom and Edward L. Deci, Management and Motivation (New York :
Penquin Book Ltd., 1970), 16.
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สวอนสเบิร์ก(Swansburg) ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
1.การไว้วางใจกัน (Trust) 2.ความยึดมัน่ ผูกพัน (Commitment) 3.การตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกัน (Goals and objectives) 4. ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 28
โรเบิร์ต และไอวิง (Robert and Irving) ได้สรุ ปแนวคิดว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนร่ วมกับลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่ วม ในการเข้าไปมีส่วนร่ วมของสมาชิก
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอาจจะเป็ นไปโดยทางตรงและมีลกั ษณะเป็ นทางการ ซึ่งจะมีผลประโยชน์เป็ น
แรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อย่างไร
ก็ตามในกรณี ที่การมีส่วนร่ วมของสมาชิกเป็ นไปโดยทางอ้อมและไม่เป็ นทางการ การมีส่วนร่ วม
อาจจะไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ก็ได้ แนวคิดในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยหันมามุ่งเน้นเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่งการตัดสิ นใจเกิดขึ้นโดยตัว
ผูบ้ ริ หาร เมื่ อเวลาที่ ต ้องการประสานสิ่ งต่ าง ๆ ตลอดจนเป็ นการควบคุ มให้ผูใ้ ต้บังคับบัญชา
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และเป้ าหมายขององค์การที่กาํ หนดไว้ ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูผ้ ลักดันผลสําเร็ จให้แก่
องค์การโดยผ่านผูใ้ ต้บงั คับบัญชารวมทั้งจะเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ขององค์การ ซึ่งในประเด็นเรื่ อง
ผลประโยชน์น้ ีเองที่ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วม29
ซัซคิน (Sashkin)ได้เสนอวิธีสาํ คัญ 4 ประการในการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม ดังนี้
1.การมีส่ว นร่ ว มในการตั้งเป้ าหมาย (Participation in Goal Setting) 2.การมีส่ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจ (Participation in Decision Making) 3. การมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา (Participation in
Problem Solving) 4.การมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in Change)30
เดวิด แมคเคลแลนด์ (David McClelland)ได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับสิ่ งจูงใจของมนุ ษย์ใน
การทํางานให้เกิดผลสําเร็ จ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุ ปได้ว่าคนเรามี
ความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ 1. ความต้องการสัมฤทธิผล (need for achievement) 2. ความ
ต้องการความผูกพัน (need for affiliation) 3. ความต้องการมีอาํ นาจบารมี (need for power)31
28

Russell C.Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers
(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394.
29
Robert, James and Irving, Paul, Leadership (New York : McGraw – Hill, 1961), 1.
30
M. Ssshkin, A Manager’s guide to participative management (New York :
AMA. Membership Publications Division, 1982), 110-113.
31
David C. McClelland, The Achieving Society (New York : Van Nostrand, 1961),
100-112.
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โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen ; & Uphoff) แบ่ งลัก ษณะการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4
ลักษณะ คื อ 1) การมีส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ (Decision making) 2) การมีส่วนร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิงาน (Implementation) 3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (benefits) 4) การมีส่วนร่ วมใน
การประเมินผล (evaluation)32
ฟาว์เลอร์ (Fowler) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ร ะหว่างการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจสัง่ การกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู อาจารย์ในโรงเรี ยนประถมศึกษาในรัฐต่างๆ
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้าน
กิจการนักเรี ยน ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร และด้านความสัมพันธ์ชุมชน” ผลการวิจยั พบว่า
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจสัง่ การ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับขวัญกําลังใจในการทํางาน
2. ครู อาจารย์ในโรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจสั ่ งการกับครู อาจารย์โรงเรี ยนที่
ไม่เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจสัง่ การ มีขวัญและกําลังใจในการทํางานแตกต่างกัน33

32

Cohen, J.M., and Uphoff, N.T., Participation’s Place in Rural Development :
Seeking Clarity Through Specificity (World Development, 1980), 213-218.
33
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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เพิ ่ มเติม 2545

ประมวลขอมูลจาก

ประมวลความรู ้

งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง

จากผูเ้ ชี่ยวชาญ

ส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ AAAS
แนวคิดการบริหารแบบ

ประกอบด้วย
1) การสังเกต

ทักษะทาง

2) การวัด

วิทยาศาสตร์ ของ

3) การจําแนกประเภท

ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

4) ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา
5) ทักษะการคํานวณและการใช้จาํ นวน
6) ทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล

การบริ หารแบบมีส่วน

โรงเรี ยนสังกัด
สํานักงาน

7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

คณะกรรมการศึกษา

8) ทักษะการพยากรณ์

ขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่ วมของไทย
*ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

ร่ วมในโรงเรี ยน

*สมยศ นาวีการ

สังกัดสํานักงาน

*อุทยั บุญประเสริ ฐ

คณะกรรมการศึกษาขั้น

*ธี ระ รุ ณเจริ ญ

พื้นฐาน

*ปรัชญา เวสารัชช์
*นริ นทร์ชยั พัฒนพงศา
*จรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์

9) ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่ วมของต่ างประเทศ

*ภูวณัฐสร์ หนูมาก

10) ทักษะการควบคุมตัวแปร

*ไบรย์แมน

*สวอนสเบิร์ก

*อภิญญา เวชยชัย

11) ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป

* เฮาส์

*โรเบิร์ตและไอวิง

*จันทรานี สงวนนาม

12) ทักษะการกาํ หนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ

* ลอเลอร์

*แอนโทนี

*อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ

13) ทักษะการทดลอง

*เรนซิ ส ไลเคิร์ท

*เดวิด แมคเคลแลนด์

*สัมฤทธิ์ กางเพ็ง

*ฮังทิงตันและเนลสัน

*ชัชคิน

*ยุคล์

*โคเฮนและอัพฮอฟ

*วรู มและเดซี่

*ฟาว์เลอร์
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ที่มา
: ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills) ของสมาคมอเมริ กัน เพื่ อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ หรื อ 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, “การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่ อการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิ พนธ์
ครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริ หารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546),
: สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพ ฯ : บรรณกิจ, 2545), 27.211.
: อุ ทัย บุ ญ ประเสริ ฐ, การศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาในรู ป แบบการบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐาน (School-Based Management)
(กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 26-31.
: ธี ร ะ รุ ณ เจริ ญ , สภาพปั ญ หาการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานของ
สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุ งเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่ , 2545), 1-2.
: ปรัชญา เวสารัชช์, ชุดฝึ กอบรมครู : ประมวลสาระหลักการจัดการศึกษา (กรุ งเทพ :
ภาพพิมพ์, 2545), 32.
: นริ นทร์ ชยั พัฒนพงศา, การมีส่วนร่ วม หลักการพืน้ ฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่ าง
พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่ : สิริลกั ษณ์การพิมพ์, 2547), 3.
: จรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์, แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองนักเรี ยน
ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเอกชน : กรณี ศึก ษาสถานศึก ษาเอกชนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 15.
: ภูวณัฐสร์ หนูมาก, กระบวนการการมีส่วนร่ วมของบ้าน วัด โรงเรี ยน (บวร) ต่อการ
พัฒนาโรงเรี ยนวิถีพุทธ (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 18-19.
: อภิ ญญา เวชยชัย , การมีส่วนร่ วมของพ่ อ แม่ ผ้ ูป กครองในการพัฒ นาการศึ ก ษา
(กรุ งเทพ ฯ : วัฒนาพานิช, 2544), 20.
: จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการบริหารสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ :บุ๊ค
พอยท์, 2545), 71.
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: อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ, การมีส่วนร่ วมของพนักงานกับการเพิ่มประสิ ทธิผล, ข่าว
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: สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, “รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา” (วารสารวิชาการ, 2545), 9-11.
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1967), 16-24.
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in developing contries (New York : Mc Grew – Hill, 1975), 12-15.
: Gary A Yukl, Leadership in Organizations (United States of America: PrenticeHall, 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.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร หมายถึง ความรู้ความสามารถ ความชํานาญใน
การคิด การค้นคว้า แก้ปัญหาเพื่อแสวงหาความรู้ อย่างเป็ นระบบ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกได้ 13 ทักษะ ประกอบด้วย 1) การสังเกต 2) การวัด 3)
การจําแนกประเภท 4) ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา 5) ทักษะการคํานวณและ
การใช้จาํ นวน 6) ทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล 8) ทักษะการพยากรณ์ 9) ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 10) ทักษะการควบคุมตัวแปร 11) ทักษะ
การตีความและลงข้อสรุ ป 12) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ 13) ทักษะการทดลอง
การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วม หมายถึ ง การบริ หารงานที่ ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาหรื อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งเข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น และตัด สิ น ใจ
(Decision Making) ในกระบวนการบริ หาร ร่ วมในการวางแผน กําหนดเป้ าหมาย ร่ วมในการ
ดําเนิ นงาน (Implementation) ร่ วมรับผิดชอบและร่ วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ร่ ว ม
ดําเนินการตลอดจนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน
โดยความร่ วมมือและช่วยเหลือกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษา
ประเภทหนึ่งสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึงโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาวรรณกรรมซึ่ งเป็ นหลัก การ ทฤษฎี แนวคิ ด และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของสมาคมอเมริ กนั เพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science-AAAS)
การบริ หารแบบมีส่ ว นร่ ว ม โรงเรี ยนขยายโอกาสและงานวิจ ัยที่ เ กี่ ย วข้องซึ่ ง แต่ ละส่ ว นมี
รายละเอียดดังนี้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หมายถึง ความรู้ ค วามสามารถ
ความชํานาญในการคิ ด การค้นคว้าแก้ปัญหาเพื่อแสวงหาความรู้ อย่างเป็ นระบบ ทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ ทาํ งานตามขั้นตอน
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ น้ ันจะประสบความสําเร็ จ หรื อล้มเหลว ขึ้นอยู่กบั ความสามารถและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละคน วิธีการหนึ่งที่ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ การค้นคว้า
ทดลอง ในขณะที่ทาํ การทดลอง ผูท้ ดลองมีโอกาสฝึ กฝนทั้งในด้านการปฏิบตั ิและพัฒนาความคิด
เช่น ฝึ กการสังเกตการบันทึกข้อมูล การตั้งสมมติฐานและทําการทดลอง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิ และฝึ กฝนความคิดอย่างมีระบบเรี ยกว่าทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นกระบวนการทาง
ปั ญญา สําหรั บสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ก ล่าวถึงทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ว่า เป็ นความสามารถในการสังเกต การเลือกเครื่ องมือในการวัดผล ประมาณผลการวัด
การบันทึกข้อมูล การสร้างและการทดสอบสมมติฐานการจดบันทึกข้อมูล การสร้างและทดลอง
การสรุ ป ตลอดจนการตรวจสอบและปรับปรุ งการทดลอง การสรุ ปตลอดจนการตรวจสอบและ
ปรับปรุ งแบบจําลองทฤษฎี 35
35

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การจัดสาระการเรี ยนรู้กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุ งเทพฯ : สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546), 24.
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ความหมายของทักษะทางวิทยาศาสตร์
ทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็ นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual Skills) ที่นกั วิทยาศาสตร์
และผูท้ ี่ น ําวิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึก ษาค้น คว้าสื บเสาะหาความรู้ และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ นัก การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็น เกี่ ยวกับคําว่า
“ทักษะทางวิทยาศาสตร์” ไว้ต่าง ๆ กันดังนี้
ยุพา วีระไวทยะและปรี ยา นพคุ ณ ได้กล่าวว่า ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบตั ิและฝึ กฝนความคิดอย่างมีระบบในการเสาะแสวงหาความรู้หรื อ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์36
ภพ เลาหไพบูลย์ ให้ความหมายของทักษะทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
จาการปฏิบตั ิและการฝึ กฝนความคิดอย่างเป็ นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฝึ กการสังเกต การบันทึกข้อมูล การตั้งสมมติฐานและการ
ทดลอง37
ศริ นทิพย์ ภู่สาํ ลี ให้ความหมายว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิด
จากการปฏิบัติและการฝึ กฝนความนึ ก คิด อย่างเป็ นระบบ เป็ นความสามารถในการค้น คว้าหา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ มีก ารกําหนดและนิ ยามกัน ไว้หลายแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายและความต้องการของการเรี ยนการสอน ปรัชญาหรื อแนวคิดของการศึกษา
วิทยาศาสตร์ตามกาลเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตัวแปรที่สาํ คัญ คือ กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่จดั ไว้น้ นั สามารถฝึ กทักษะใดได้หรื อไม่38
ภาณุเดช หงษาวงศ์ กล่าวถึงความหมายของทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็ นทักษะทางการ
ปฏิบตั ิควบคู่ไปกับทักษะทางสติปัญญา ที่นกั วิทยาศาสตร์ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าสื บเสาะแสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ39

36

ยุพา วีระไวทยะและปรี ยา นพคุณ, เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
คู่มอื ครู สําหรับครู วทิ ยาศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์, 2540), 88.
37
ภพ เลาหไพบูลย์, แนวการสอนวิทยาศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540),
14.
38
ศริ นทิพย์ ภู่สาํ ลี, การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ลพบุรี : สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี , 2542), 6.
39
ภาณุเดช หงษาวงศ์, ทักษะสําหรับครู วทิ ยาศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 4 (เชียงใหม่ :
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2543), 30-31.
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วรรณทิพา รอดแรงค้า ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถ
ในการใช้กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การใช้ตวั เลข การจัดกระทําและการสื่อความหมายข้อมูล
การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ การกําหนด
และควบคุมตัว แปรการทดลองและการตี ความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ปอย่างคล่องแคล่ว
ถูกต้องและแม่นยํา40
ลัดดา ภู่เกียรติ ให้ความหมายของทักษะทางวิทยาศาสตร์วา่ เป็ นทักษะหนึ่งของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรื อเป็ นทักษะทางสติปัญญาที่ตอ้ งใช้กระบวนคิดทั้งการคิด
ขั้นพื้นฐานและการคิดที่ซบั ซ้อนในระดับที่สูงขึ้น หรื อพูดได้ว่าเป็ นความชํานาญและความสามารถ
ในการใช้กระบวนการการคิด ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หรื อผูท้ ี่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นาํ มาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าหรื อสืบเสาะหาความรู้หรื อวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา41
แก้วอุดร เชื้อหาญ กล่าวว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์
ใช้ในการแสวงหาจัดกระทํา ตรวจสอบและสื่อความหมายหรื อความรู้วิธีการที่เรี ยกว่าวิทยาศาสตร์
ได้แก่ การสังเกต การวัด การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุ ป การทํานาย การจําแนก การคํานวณ การความสัมพันธ์ระหว่างมิติ การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ การสื่อความหมายข้อมูล การกําหนดและการควบคุมตัวแปรและการทดลอง42
บุ ญฤดี แซ่ ลอ้
ได้ใ ห้ค วามหมายของทัก ษะทางวิท ยาศาสตร์ ไว้ว่า หมายถึ ง
ความสามารถในการคิดและการปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อเป็ นการ
แก้ปัญหาอย่างคล่องแคล่วและชํานาญ43
40

วรรณทิพา รอดแรงค้า, การสอนวิทยาศาสตร์ ที่เน้ น กระบวนการ (กรุ งเทพฯ :
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544), ค.
41
ลัดดา ภู่เกียรติ , โครงการเพื่อการเรียนรู้ (กรุ งเทพฯ : คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544), 291.
42
แก้วอุดร เชื้อหาญ, “การพัฒนาแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้าง
เสริ ม ประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6” (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. หลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545), 39.
43
บุญฤดี แซ่ลอ้ , “ผลของการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5”. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. ประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 38.
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พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ได้ให้ความหมายของทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความ
ชํานาญและความสามารถในการใช้ทกั ษะกระบวนการคิด ซึ่งเป็ นทักษะทางปัญญาเพื่อค้นหาความรู้
รวมทั้งแก้ปัญหา44
โทรแจ็ค (Trojack) นักการ ศึกษาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ปัญหาที่ตกลงกันได้เกี่ยวกับ
คําจํากัดความของวิทยาศาสตร์ คือ การมองวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่มีธรรมชาติเป็ นสอง คือ ทั้งผล
ของการค้นพบ (Product) และเป็ นทั้งกระบวนการ (Process) ที่ใช้ ผลของการค้นพบ คือ องค์
ความรู้ของธรรมชาติที่ได้ผา่ นการทดลองมาแล้วและได้จดั เข้าไว้อย่างเป็ นระบบ แผนกระบวนการ
ที่ใช้ คือ วิธีการหรื อทักษะทางวิทยาศาสตร์45
กาล์ด (Gauld) ได้กล่าวถึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็ นการปฏิบตั ิการสื บสวนความรู้
ทางวิทยาศาสตร์46
สรุ ปได้ว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื บเสาะหา
ความรู้ โดยผ่านการปฏิบตั ิและการฝึ กฝนความคิดอย่างมีระบบจนเกิดความชํานาญ สามารถเลือกใช้
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สําหรับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ประกอบด้วย ทัก ษะการสังเกต การวัด การจําแนกประเภท ทักษะการใช้ความสัมพัน ธ์
ระหว่างสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการลงความเห็นข้อมูล ทักษะการจัดกระทําและสื่ อ
ความหมายข้อมูล ทัก ษะการพยากรณ์ ทัก ษะการตั้งสมมติ ฐาน ทักษะการกําหนดนิ ยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการ ทักษะการกําหนดควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุ ป
การประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้กาํ หนดความสามารถใน
รู ปแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกมา เมื่อเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการสังเกต ได้แก่ การบ่งชี้
และบรรยายสมบัติของวัตถุได้ โดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างบรรยาย
สมบัติในเชิงปริ มาณของวัตถุได้โดยการประมาณและสามารถบรรยายการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่
สังเกตได้
44
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, การสอนวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นทักษะกระบวนการ (กรุ งเทพฯ :
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2550), 14.
45
Trojack, Doris A. Science with Children (New York : McGraw Hill,Inc, 1979), 4.
46
Gauld, C. The Scientific Attitude and Science Education (A Critical
Reappraised, Science Education, 1982), 109.
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2. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการจําแนกประเภท ได้แก่
การเรี ยนลําดับหรื อแบ่ งสิ่ งต่ าง ๆ จากเกณฑ์ที่ผอู้ ื่นกําหนดได้หรื อเรี ยงลําดับหรื อแบ่งสิ่ งต่ าง ๆ
จากเกณฑ์ที่ตวั เองกําหนดได้และบอกเกณฑ์ที่ผอู้ ื่นใช้ในการจัดหรื อแบ่งพวกได้
3. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นการวัด ได้แก่ การเลือก
เครื่ องมือให้เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้และสามารถบอกเหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือวัดได้
รวมถึงบอกวิธีการวัดและหน่วยที่วดั ได้อย่างถูกต้อง
4. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด ้านการคํานวณ ได้แก่ การ
นับสิ่ งของต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ใช้ตวั เลขแสดงการนับได้ ตัดสิ นได้ว่าสิ่ งของมีจาํ นวนเท่ากัน
หรื อแตกต่างกันอย่างไร บอกและแสดงวีการคํานวณได้ถกู ต้อง รวมถึงบอกวิธีและหาค่าเฉลี่ยได้
5. ความสามารถที่ แ สดงว่ า เกิ ด ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ด ้า นการจัด กระทํา และ
สื่ อความหมายของข้อมูล ได้แก่ การเลือกรู ปแบบที่ จะนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม บอก
สาเหตุในการเลือกรู ปแบบวิธีการนําเสนอได้ ออกแบบรู ปแบบการนําเสนอตามที่เลือกไว้ได้และ
สามารถสื่อความหมายของการนําเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
6. ความสามารถที่ แสดงว่าเกิ ด ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ด ้านการหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างปริ ภูมิกบั ปริ ภูมิและระหว่างปริ ภูมิกบั เวลา ได้แก่ การบ่งชี้รูป 2 มิติและวัตถุ 3 มิติได้
วาดรู ป 2 มิติจาก 3 มิติที่กาํ หนดให้ได้ บอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติและ 3 มิติได้ บอกตําแหน่ ง
และ ทิศทางของวัตถุหนึ่งได้ บอกชื่อและรู ปทรงเรขาคณิ ตได้ บอกความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ ง
ที่อยูข่ องวัตถุกบั เวลาได้ บอกความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวัตถุหรื อปริ มาณของวัตถุกบั เวลาได้
7. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการลงความเห็นจากข้อมูล
ได้แก่ สามารถอธิบายหรื อสรุ ปโดยการเพิ่มความเห็นให้กบั ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยใช้ความรู้
หรื อประสบการณ์
8. ความสามารถที่ แสดงว่าเกิ ดทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ด ้านพยากรณ์ ได้แก่ การ
ทํานายผลที่ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้น จากข้อมูลที่ เป็ นหลักการ กฎหรื อทฤษฎี ที่มีอยู่ได้ ทํานายผลที่ จ ะ
เกิดขึ้นภายในหรื อภายนอกขอบเขตข้อมูลเชิงปริ มาณได้
9. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นการตั้งสมมติฐาน ได้แก่
การให้ขอ้ สรุ ปหรื อคําอธิบายซึ่งเป็ นคําตอบล่วงหน้าก่อนดําเนิ นการทดลอง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยอาศัยการสังเกตประกอบกับความรู้ ประสบการณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
10. ความสามารถที่ แสดงว่าเกิ ด ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ด ้า นการกําหนดนิ ยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการของตัวแปร ได้แก่ กําหนดและระบุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่สามารถสังเกตได้กบั สิ่ งที่
ไม่สามารถสังเกตได้เพื่อให้มีความเข้าใจได้ตรงกัน
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11. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการกําหนดและควบคุมตัว
แปร ได้แก่ การกําหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามในปรากฏการณ์หนึ่ ง ๆ ที่ตอ้ งการศึกษาและ
สามารถบ่งบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นสาเหตุตวั ใดตัวหนึ่ง
12. ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นการทดลอง ได้แก่ การ
ดําเนิ นการตรวจสอบสมมติฐานเริ่ มตั้งแต่ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติก ารทดลองตาม
ขั้นตอนที่วางแผนและออกแบบไว้ ตลอดจนการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
13. ความสามารถที่แสดงว่าเกิด ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นการตี ความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุ ป ได้แก่ การบรรยายความหมายข้อมูลที่ได้จดั กระทําแล้วนําไปสู่การการระบุ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตัวแปรที่ศึกษาได้47
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
(American Association for the Advancement of Science - AAAS)
สมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ (American Association for the
Advancement of Science :AAAS) เป็ นองค์กรสากลไม่แสวงหากําไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 กันยายน
1848 ในรัฐเพนซิลวาเนีย โดยมีวิลเลียมชาร์ลส์เรดฟิ ลด์ เป็ นประธานคนแรกของสมาคม ไซแอนซ์
(Science) ทําหน้าที่บางอย่างในเครื อ 261 สังคมและสถาบันการศึกษาของวิทยาศาสตร์ ที่ให้บริ การ
10 ล้านคน กําหนดเป้ าหมายไว้เป็ นการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่าง นักวิทยาศาสตร์ ปกป้ อง
เสรี ภาพทางวิทยาศาสตร์ ส่ งเสริ มความรับผิดชอบทางวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุ น การศึกษา
ทางวิ ทยาศาสตร์ และ ขยายงานให้ ดี ข้ ึ น เพื่อมนุ ษ ยชาติ ท้ ังหมดและตอบสนองภารกิ จ เป็ น
"ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และรั บใช้สังคม" ผ่านความคิ ด ริ เริ่ มในการกําหนดนโยบาย
วิทยาศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ; การศึกษาวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ ไซแอนซ์ (Science) เป็ นองค์กร
ระดับโลกที่มีสาํ นักงานในกรุ งวอชิงตันดีซีและเคมบริ ดจ์ สหราชอาณาจักร
ภารกิจของไซแอนซ์ (Science) พยายามที่จะ “ก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
และนวัตกรรมทัว่ โลกเพื่อประโยชน์ของทุกคน" เพื่อตอบสนองภารกิจครั้งนี้คณะกรรมการ AAAS
.
. 47สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ้างถึงใน นันทวัน มาลยเวช,
“การศึกษาทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข องครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น
ในจังหวัด กําแพงเพชร” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิทยาศาสตร์ ศึก ษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545), 13-14.

28
ได้กาํ หนดเป้ าหมายในวงกว้างเหล่านี้
1. เพิ่มการสื่อสารในหมู่นกั วิทยาศาสตร์วิศวกรและประชาชน
2. ส่งเสริ มและปกป้ องความสมบูรณ์ของวิทยาศาสตร์และการใช้งาน
3. สร้างความเข้มแข็งการสนับสนุนสําหรับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ให้เสียงสําหรับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม
5. ส่งเสริ มการใช้ความรับผิดชอบของวิทยาศาสตร์ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
6. เสริ มสร้างและกระจายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแรงงาน
7. ส่งเสริ มการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาํ หรับทุกคน
8. เพิ่ ม การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละ
ความก้าวหน้าของความร่ วมมือระหว่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์48
คณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Commission of Science Education) ของ
สมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of
Science-AAAS) ได้ศึกษาและวิเคราะห์การทํางานของนักวิทยาศาสตร์ ว่ามีการค้นคว้าหาคําตอบ
และค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง และพบว่าวิธีการหรื อทักษะกระบวนการที่นกั วิทยาศาสตร์ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้ามี 13 ทักษะ ทักษะทั้งหมดนี้แบ่งเป็ น 2 กระบวนการใหญ่ ๆ คือ
1. ทักษะพื้นฐาน หรื อทักษะเบื้องต้น (The Basic Process Skill) ได้แก่
1.1 ทักษะการสังเกต (Observing)
1.2 ทักษะการวัด (Measuring)
1.3 ทักษะการคํานวณหรื อการใช้ตวั เลข (Using numbers)
1.4 ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying)
1.5 ทัก ษะการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งสเปสกับ สเปส และสเปสกับ เวลา
(Space/space relationship and space/time relationship)
1.6 ทัก ษะการจัด กระทํา และสื่ อ ความหมายข้อ มู ล (Organizing data and
communication)
1.7 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring)
1.8 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)

48

AAA, 2556, 150 ปี แห่ งความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ของต้น
กําเนิด AAAS: 1848-1899. เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2556.เข้าถึงได้จาก : http://www.aaas.org/.
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2. ทักษะขั้นผสมหรื อบูรณาการ (Integrated science Process skills)
2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses)
2.2 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Defining operationally)
2.3 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables)
2.4 ทักษะการทดลอง (Experimenting)
2.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป (Interpreting data and conclusion)
ในปี พ.ศ. 2513 ได้มีก ารพัฒ นาหลัก สู ตรวิทยาศาสตร์ ข้ ึ นในประเทศไทย โดย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้จ ัด ตั้งสถาบัน ส่ งเสริ ม การสอยวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีข้ ึ น เพื่ อ
ดําเนินการในเรื่ องนี้ สถาบันได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ว่าควร
เน้นทั้งด้านเนื้ อหาวิชาและกระบวนการวิทยาศาสตร์ ด ้วย ในหลักสู ตรที่สถาบัน พัฒนาขึ้น จึงมี
การนํา เอาทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ใ นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ด ้ว ย ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึ งทางสถาบัน นํามาใช้น้ ัน ได้อาศัยนิ ยามปฏิบัติ ก าร (Operation
Definition) ของทัก ษะต่าง ๆ ตามแนวของสมาคมอเมริ ก ันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
(American Association for the Advancement of Science-AAAS) ซึ่ งได้ก าํ หนดทัก ษะที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นพบวิ่งใหม่ ๆ มี 13 ทักษะ แต่เนื่องจากบางทักษะสามารถรวมกันเป็ น
ทักษะเดียวได้ ทางสาขาวิชาต่าง ๆ จึงประชุมตกลงกันว่าจะมีทกั ษะใดบ้างที่จาํ เป็ นและต้องปลูกฝัง
ให้นกั เรี ยนมีสิ่ งเหล่านี้ และทักษะใดบ้างสามารถรวมกันได้บา้ ง จากที่ประชุมตกลงกันว่าทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จาํ เป็ นมี 9 ทักษะ49 ดังนิยามต่อไปนี้
1. ทัก ษะในการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
สังเกตปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ถูก ต้องและรวดเร็ ว (และต้อง
สังเกตอย่างตรงไปตรงมา สังเกตอย่างไรก็ร ายงานไปอย่างนั้น ไม่เอาความรู้ เดิ มมาสัมพัน ธ์
เกี่ยวข้องด้วย)
2. ทักษะในการเลือกและใช้เครื่ องมือ หมายถึง ความสามารถในการเลือกเครื่ องมือ
ใช้อย่างเหมาะสม ใช้เครื่ องมือนั้นในการทดลองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว รวมทั้งการอ่านหรื
อประมาณค่าที่ได้จากการวัดนั้นได้อย่างถูกต้องหรื อใกล้เคียง

49

ศิริภรณ์ เม่นมัน่ อ้างถึงใน นัดดา อังสุโวทัย, “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
วิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ” (ปริ ญญาการศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550), 80.
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3. ทัก ษะในการบัน ทึ กข้อมูลและสื่ อความหมาย หมายถึง ความสามารถในการ
บันทึกผลการสังเกตและการทดลอง การบันทึกข้อมูลอย่างมีระเบียบจะช่วยให้ได้หลักฐานสําหรับ
ใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป การให้นิยามรวมทั้งการรายงานด้วยปากเปล่าโดยใช้ภาที่กะทัดรัด
เข้าใจง่ายถือเป็ นทักษะในการสื่อความหมายอีกด้วย
4. ทักษะในการจัดกระทําข้อมูล หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาข้อมูลต่าง ๆ มา
จัดกระทําเสียใหม่ให้อยูใ่ นรู ปที่มีความหมายหรื อมีความสัมพันธ์กนั มากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการแปล
ความหมาย การจัดกระทํากับข้อมูลในขั้นนี้ อาจทําได้หลายแบบ เช่ น นําข้อมูลเหล่านั้นมาจัด
จําแนกหรื อจัดรู ปเสียใหม่เป็ นตาราง แผนภูมิหรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์
5. ทักษะในการแปลความหมายของข้อมูลและการสรุ ป หมายถึง ความสามารถใน
การแปลความหรื อสรุ ปความจากข้อมูลต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลและรวดเร็ ว
6. ทัก ษะในการสร้ างสมมติ ฐาน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ หรื อ
คาดคะเนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีอยูใ่ นปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและอาจพิสูจน์
ได้โดยการทดลอง
7. ทักษะในการออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลอง หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดหาวิธีทดลองและทําการทดลอง พิสูจน์สมมติฐานหรื อตอบปัญหาข้อข้องใจ
8. ทัก ษะในการคิ ด คํานวณ หมายถึง ความสามารถในการคิ ด คํานวณหรื อแปล
ความหมายของจํานวนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยําและรวดเร็ ว
9. ทัก ษะในการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งมิติ หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ รู ปทรง ขนาด ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่และเวลา
เป็ นต้น50
สมาคมอเมริ กัน เพื่อความก้าวหน้า ทางวิท ยาศาสตร์ หรื อ AAAS (American
Association for the Advancement of Science) ได้กาํ หนดทักษะทางวิทยาศาสตร์ ไว้ 13 ทักษะ
ประกอบด้วย ทักษะขั้นพื้นฐาน (Basic science process skills) 8 ทักษะ และทักษะขั้นผสมหรื อ
บูรณาการ (Integrated science process skills) 5 ทักษะ ซึ่งทักษะด้านต่าง ๆ มีความหมายและ
ประเภทดังนี้
1. ทักษะการสังเกต
ทักษะการสังเกต (Observation ) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส
50

สถาบัน ส่ งเสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : สถาบันส่งเสริ มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2531), 1-12.
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ ้ นและผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรง
กับวัตถุหรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ลงความเห็นของผูส้ งั เกตลงไปด้วย
พวงทอง มีม งั ่ คัง่ ให้ความหมายของการสังเกตไว้ว่า เป็ นกระบวนการใช้ประสาท
สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น หู ตา จมูก ลิ ้ น หรื อ ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุเหตุการณ์
หรื อปรากฏการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของสิ่ งที่กาํ ลังทําการสังเกตโครงการเคมีศึกษา
และได้อธิบายความหมายของการสังเกตว่า การสังเกตเป็ นการบันทึกสิ่ งที่ได้พบเห็นโดยไม่ใส่
ความคิดเห็นลงไป การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อ หลายอย่าง
รวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ ้ น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรื อเหตุการณ์ เพื่อค้นหาข้อมูล
ซึ่งเป็ นรายละเอียดของสิ่ งนั้น โดยไม่ใส่ ค วามเห็ นของผูส้ ังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
ประกอบด้ว ยข้อมูลเกี่ ย วกับลัก ษณะและสมบัติ ข้อมูลเชิ งปริ มาณ และข้อมูลที่ เกี่ ย วกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สงั เกตเห็นได้จากวัตถุ หรื อเหตุการณ์น้ นั 51
วรรณทิพา รอดแรงค้าและพิมพันธ์ เดชะคุปต์ กล่าวว่า การสังเกต เป็ นทักษะพื้นฐาน
ที่จาํ เป็ นและสําคัญมากในกระบวนการ ค้น คว้าหาความรู้แขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มกั จะเริ่ มต้นจาก การสังเกต นักวิทยาศาสตร์จดั ว่าเป็ นผูม้ ีความชํานาญและมี
ความละเอียดถี่ถว้ นในการสังเกตมากกว่าคนในอาชีพอื่น ๆ การสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ บางครั้ง
อาจต้องอาศัยเครื่ องมือช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ผลการสังเกตมีความชัดเจนและแน่ใจยิง่ ขึ้น เช่น แว่นขยาย
กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เป็ นต้น การสังเกตที่ดีจะต้องใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ อย่าง
และต้องทําอย่างละเอียดรอบคอบทุกแง่ทุกมุม เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อมูลของสิ่ งนั้นมากที่สุด52
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ
1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่ งที่สังเกต
เกี่ยวกับรู ปร่ าง กลิ่น รส เสียง การสัมผัส ซึ่งเป็ นลักษณะหรื อคุณสมบัติที่ยงั ไม่สามารถระบุออกมา
เป็ นตัวเลขแสดงปริ มาณพร้อมหน่วยวัดมาตรฐานได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเชิงคุณภาพของลูกอม
ชนิดหนึ่ง เป็ นดังนี้
เมื่อใช้ตาดู ลูกอมมีรูปร่ างเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม รู ปกลม มีสีแดง สีเขียว สีเหลือง
เมื่อใช้หูฟัง ได้ยนิ เสียงลูกอมกระทบพื้น
51

พวงทอง มีมงั ่ คัง่ , การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (กรุ งเทพฯ : พัฒนาศึกษา,

2537), 25.
52

วรรณทิพา รอดแรงค้าและพิมพันธ์ เดชะคุปต์, การพัฒนาการคิดของครู ด้วยกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ ปแมเนจเม้นท, 2542), 12.
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เมื่อใช้มือสัมผัส รู้สึกเรี ยบหรื อหยาบ แข็งหรื อนิ่ ม
เมื่อใช้จมูกดม มีกลิ่นส้มหรื อกลิ่นกาแฟ
เมื่อใช้ลิ ้ นชิม มีรสหวาน
1.2 ข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นข้อมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริ มาณ เช่น ขนาด
มวล อุณหภูมิ เป็ นต้นอาจบอกโดยการกะประมาณและบอกหน่วยมาตรฐานไว้ ตัวอย่างเช่น ลูกอมมี
ขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กว้าง 1.0 เซนติเมตร และหนา ประมาณ 0.5 เซนติเมตร หนัก
ประมาณ 1.5 กรัม
1.3 ข้อ มูล เกี่ ยวกับ การเปลี่ ย นแปลง เป็ นข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากการสัง เกต การ
ปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งนั้นกับสิ่ งอื่น เช่ น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ก ับสิ่ งอื่นดังกล่าว จะช่วยให้การสังเกต
ครอบคลุมข้อมูลได้กว้างขวางขึ้น ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการสังเกต ลูก
อมชนิดหนึ่งเมื่อใส่ในนํ้ า ดังนี้ เมื่อใส่ลกู อมในแก้วนํ้ าที่มีนาํ้ บรรจุอยูท่ ี่อุณหภูมิของห้อง ลูกอมนั้นมี
ขนาดเล็กลงเรื่ อย ๆ และในที่สุดละลายหายไปในเวลาประมาณ 10 นาที ในการสังเกตวัตถุหรื อ
ปรากฏการณ์แต่ละครั้งนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องตามสภาพที่เป็ นจริ งและมีความเชื่อถือได้53 ข้อ
ควรคํานึงในการสังเกตมีดงั นี้
1.3.1 ใช้ประสาทสัมผัสให้มากที่สุด ขณะทําการสังเกต
1.3.2 ประสาทสัมผัส ลิ ้ น จะใช้เมื่อแน่ใจว่าวัตถุน้ นั ไม่เป็ นอันตราย
1.3.3 ข้อมูลจากการสังเกตควรมีท้ งั ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ
1.3.4 ข้อ มูลที่ ไ ด้ค วรเป็ นผลจากการสัง เกตโดยตรง โดยไม่ มี ก ารลง
ความคิดเห็นส่วนตัว
พฤติกรรมหรื อความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะการสังเกตแล้ว ดังนี้ 1) ชี้บ่งและ
บรรยายสมบัติของวัตถุได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง 2) บรรยาย
สมบัติเชิงปริ มาณของวัตถุได้โดยการกะประมาณ 3) บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งที่สังเกตได้
ลักษณะคําถามที่ทาํ ให้นักเรี ยนเกิดทักษะ ดังตัวอย่างคําถามต่อไปนี้ 1) กระดาษแผ่นนี้ มีลกั ษณะ
อย่างไร 2) นอกจากเป็ นแผ่นสี่เหลี่ยม ผิวเรี ยบแล้ว ยังมีลกั ษณะอย่างไรอีก 3) เมื่อใช้มือขยํากระดาษ
แล้วรู้สึกอย่างไร 4) นักเรี ยนกะว่าแผ่นกระดาษนี้ยาวประมาณเท่าใด 5) ลูกกวาดเมื่อถูกความร้อนมี
ลักษณะอย่างไร 6) เมื่อนําไปแช่นาํ้ ประมาณ 15 นาที ลูกกวาดมีลกั ษณะอย่างไร54
53

เรื่ องเดียวกัน, 25.
54
วรรณทิพา รอดแรงค้าและพิมพันธ์ เดชะคุปต์, การพัฒนาการคิดของครู ด้วยกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ ปแมเนจเม้นท, 2542), 15.
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2. ทักษะการวัด
การวัด (Measurement) เป็ นทัก ษะสํา คัญ อย่างหนึ่ งในการค้น คว้า ความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ การสังเกตทําให้นกั วิทยาศาสตร์ ทราบลักษณะ รู ปร่ างและสมบัติทวั ่ ไปของวัตถุแต่
ไม่สามารถบอกรายละเอียดที่แน่นอนลงไปได้
ทักษะในการวัด หมายถึง ความสามารถในใช้เครื่ องมือวัดหาปริ มาณของสิ่ งต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการเลือกใช้เครื่ องมือได้อย่างเหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดและ
ความสามารถในการอ่านค่าที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วและใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
พร้อมทั้งมีหน่วยกํากับเสมอ
ภพ เลาหไพบูลย์ กล่าวว่า การวัดเป็ นกระบวนการสําคัญสําหรับการค้นคว้าหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ การสังเกตทําให้นกั วิทยาศาสตร์ทราบลักษณะ รู ปร่ าง และสมบัติทวั ่ ๆ ไปของวัตถุ
แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดที่แน่นอนลงไปได้ นักวิทยาศาสตร์ จาํ เป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ
ทําการวัดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องควบคู่ไปกับการสังเกต การวัดอาจต้องใช้เครื่ องมือหลายอย่าง ผูท้ าํ
การวัดต้องเลือกใช้เครื่ องมือในการวัดได้อย่างเหมาะสมก่อน การใช้เครื่ องมือจะต้องศึกษาลักษณะ
ของเครื่ องมือและวิธีการใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวัดปริ มาณสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมากที่สุดใน
การวัด
การวัดจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 1) เครื่ องมือที่ใช้วดั เช่น ไม้
บรรทัดเครื่ องชัง่ นาฬิกา เทอร์มอมิเตอร์ 2) ค่าที่ได้จากการวัดซึ่งเป็ นตัวเลขที่แน่นอน ไม่ใช่การกะ
ประมาณ 3) หน่ วยในการวัด เช่น วัดความยาวออกมาเป็ นเซนติเมตร เมตร วัดนํ้ าหนักเป็ นกรัม
กิโลกรัม วัดเวลาเป็ นวินาที นาที หรื อวัดอุณหภูมิออกมาเป็ นองศาเซลเซียส เป็ นต้น ในการวัดแต่ละ
ครั้ง สิ่ งที่ควรพิจารณา คือจะวัดอะไร จะใช้เครื่ องมืออะไรวัด เหตุใดจึงใช้เครื่ องมือนั้นวัด จะวัด
อย่างไร
การวัดปริ มาณต่าง ๆ ได้ตรงกับความเป็ นจริ ง มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบ
3 ประการ คือ 1) เทคนิ คการวัด 2) มาตรฐานของเครื่ องมือ 3) ความระมัดระวัง ความละเอียด
รอบคอบ
พฤติกรรมที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการวัด คือ 1) เลือกเครื่ องมือได้เหมาะสมกับสิ่ งที่
จะวัด 2) บอกเหตุผลในการเลือกเครื่ องมือวัดได้ 3) บอกวิธีวดั และวิธีใช้เครื่ องมือวัดได้ถูกต้อง 4)
ทําการวัดปริ มาณต่าง ๆ ได้ถกู ต้อง 5) ระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้จากการวัดได้ ลักษณะของคําถาม
ที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการวัด 1) ถ้าต้องการวัดความยาวของรางนี้ นักเรี ยนจะเลือกใช้อุปกรณ์
อะไร 2) ทําไมนักเรี ยนจึงเลือกใช้ไม้เมตรในการวัด 3) นักเรี ยนจะวัดความยาวของรางได้อย่างไร 4)
ความยาวของรางที่วดั ได้เป็ นเท่าไร 5) ความยาวของรางที่วดั ได้ว่าแปดนั้นมีหน่วยเป็ นอะไร
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6) อุณหภูมิของแอลกอฮอล์ในแก้วเป็ นเท่าไร55
3. ทักษะการคํานวณ
การคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรื อ
จัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงค่าปริ มาณของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่งได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง
โดยตรง หรื อจากแหล่งอื่น ตัวเลขที่นาํ มาคํานวณนั้นต้องแสดงค่าปริ มาณในหน่ วยเดียวกัน ตัวเลข
ใหม่ที่ได้จากการคํานวณจะช่วยให้สื่อความหมายได้ตรงตามที่ตอ้ งการและชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัด
กิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะการคํานวณให้แก่นกั เรี ยน จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะที่เป็ นพื้นฐานของ
การคํานวณต่อไปนี้
3.1 ทักษะการนับและเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่นบั
3.2 ทักษะการเปรี ยบเทียบค่าของตัวเลขที่แสดงจํานวนนับ
3.3 ทักษะการคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย ฯลฯ
พฤติกรรมที่แสดงว่านักเรี ยนเกิดทักษะการคํานวณ มีดงั นี้ 1) นับจํานวนสิ่ งของได้
ถูกต้อง2) ใช้ตวั เลขแสดงจํานวนที่นบั ได้ 3) บอกวิธีคาํ นวณได้ 4) คิดคํานวณได้ถกู ต้อง 5) แสดงวิธี
คิดคํานวณได้
ลักษณะคําถามที่ทาํ ให้เกิดทักษะการคํานวณ คําถามที่นาํ ไปสู่การคํานวณ ต้องเป็ น
คําถามที่ถามแล้วผูต้ อบแสดงพฤติกรรมในด้านการนับจํานวน การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่นับ
บอกวิธีคาํ นวณ และแสดงวิธีคาํ นวณ ได้ ตัวอย่างคําถามที่นาํ ไปสู่การคํานวณ 1) กลุ่มที่ 1 เธอได้รับ
เมล็ดถัว่ ไปกี่เมล็ด 2) มีกี่กลุ่มที่ได้รับเมล็ดถัว่ จํานวนต่างกัน 3) มีกี่กลุ่มที่ได้รับเมล็ดถัว่ จํานวน
เท่ากัน 4) ถ้าต้องการคิดคํานวณค่ านํ้ าประปาในแต่ละเดือนจะทําอย่างไร 5) ทั้งห้องมีเมล็ดถัว่
รวมกันเท่าไร 6) ถ้าอยากรู้ว่านักเรี ยนทั้งห้องมีเมล็ดถัว่ รวมกันเป็ นกี่เมล็ด จะทําอย่างไร 7) คิดค่า
นํ้ าประปาได้เท่าไร
4. ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดจําแนก
หรื อเรี ยงลําดับวัตถุหรื อสิ่ งที่อยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกเป็ นหมวดหมู่ โดยมีเกณฑ์ในการจัด
จําแนก เกณฑ์ดงั กล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่างกัน หรื อความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ งก็
ได้ โดยจัดสิ่ งที่มีสมบัติบางประการร่ วมกันให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน

55

ภพ เลาหไพบูลย์, แนวการสอนวิทยาศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิชย์, 2542), 16.
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แนวทางสร้างเสริ มทักษะการจําแนกประเภทให้แก่ผเู้ รี ยน การจําแนกมีประโยชน์ต่อ
ตัวผูเ้ รี ยนมากในแง่ที่เป็ นกระบวนการ ขั้นพื้นฐานที่ฝึกให้ผเู้ รี ยนรู้จกั แบ่งประเภทสิ่ งของ ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะมุ่งให้ฝึกทักษะที่เป็ น
พื้นฐานของการจําแนกประเภท 3 ทักษะด้วยกัน คือ
4.1 ฝึ กทักษะเรี ยงลําดับหรื อแบ่งสิ่ งต่าง ๆ โดยกําหนดเกณฑ์ข้ ึนเอง
4.2 ฝึ กทักษะการเรี ยงลําดับหรื อแบ่งสิ่ งต่าง ๆ จากเกณฑ์ที่ผอู้ ื่นกําหนด
4.3 ฝึ กวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ในการเรี ยงลําดับหรื อการแบ่งสิ่ งต่าง ๆ จาก สิ่ งที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวัน หรื อจากบทเรี ยนต่างๆ
พฤติกรรมที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการจําแนกประเภท 1) เรี ยงลําดับหรื อแบ่งพวก
สิ่ งต่างๆ จากเกณฑ์ที่ผอู้ ื่นกําหนดให้ได้ 2) เรี ยงลําดับหรื อแบ่งพวกสิ่ งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ของ
ตนเองได้ 3) บอกเกณฑ์ที่ผอู้ ื่นใช้เรี ยงลําดับหรื อแบ่งพวกได้
ลักษณะคําถามที่ทาํ ให้เกิดทักษะการจําแนกประเภท ตัวอย่างคําถามที่ทาํ ให้นักเรี ยน
เกิดทักษะการจําแนกประเภท ดังนี้ 1) นักเรี ยนจะแบ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ เป็ น 2 พวก ตามลักษณะ
การใช้งานได้อย่างไร 2) นักเรี ยนเรี ยงลําดับวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ โดยใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ 3) นักเรี ยน
คิดว่าครู แบ่งวัสดุอุปกรณ์เป็ น 2 พวก โดยใช้อะไร เป็ นเกณฑ์
5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
สเปส (Space) ของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วตั ถุน้ นั ครอบครองอยู่ ซึ่งจะมีรูปร่ างและ
ลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุน้ นั โดยทัว่ ไปแล้วสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions) คือ ความกว้าง
ความยาวและความสูงหรื อความหนาของวัตถุ
การหาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสเปสกับ สเปสและสเปสกั บ เวลา ( Space/space
Relationship and Space/Time Relationship) เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
ของวัตถุ ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ งที่อยู่
ของวัตถุหนึ่งและเป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกบั เวลา ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่อยูข่ องวัตถุกบั เวลาหรื อความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่
เปลี่ยนไปกับเวลา
ทัก ษะการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างสเปสกับสเปสและสเปสกับ เวลา หมายถึ ง
ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่อไปนี้ คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3
มิติ 2) สิ่ งที่อยูห่ น้ากระจกเงากับภาพที่ปรากฏจะเป็ นซ้ายขวาของกันและกันอย่างไร 3) ตําแหน่ งที่
อยูข่ องวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง 4) การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ งที่อยู่ของวัตถุกบั เวลาหรื อสเปสของ
วัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลา การกระทําที่แสดงว่าบุคคลใดมีทกั ษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
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สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ได้แก่ความสามารถในการกระทําดังนี้
5.1 ความสามารถในการวาดรู ป 3 มิติของวัตถุจริ งทัว่ ไปได้ เช่น วาดรู ป 3 มิติ
ของสมุด ดินสอ โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น
5.2 ความสามารถในการบอกจํานวนเส้นสมมาตรของรู ป 3 มิติและระนาบ
สมมาตรของรู ป 3 มิติ ได้ เช่น บอกว่ารู ปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีเส้นสมมาตร 3 เส้น รู ปแท่ ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีระนาบสมมาตร 3 ระนาบ เป็ นต้น
5.3 ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างรู ป 2 มิติและรู ป 3 มิติได้
5.4 ความสามารถในการระบุ ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่ อยู่หน้ากระจกเงากับภาพ
ที่ปรากฏในกระจกเงาได้ เช่น บอกได้ว่าคนที่ผกู นาฬิกาที่ขอ้ มือซ้ายและหิ ้ วกระเป๋ าด้วยมือขวาเมื่อ
ไปยืนอยูห่ น้ากระจกเงาบานใหญ่จะปรากฏภาพของคนนั้นผูกนาฬิกาที่ขอ้ มือขวาและหิ ้ วกระเป๋ า
ด้วยมือซ้าย
5.5 ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ งที่อยู่ของวัตถุหนึ่ ง
กับอีกวัตถุหนึ่ง กล่าวคือบอกได้ว่าวัตถุหนึ่งอยูใ่ นตําแหน่งหรื อทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง เช่น ต้นไม้
อยูท่ างด้านขวามือของนาย ก และนาย ก ยืนอยูท่ างด้านหน้าของอาคารเรี ยน
5.6 ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ งที่
อยู่ของวัตถุกบั เวลา เช่น เรื อลําหนึ่ งแล่นด้วยความเร็ ว 15 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงไปทางทิศเหนื อ
หรื อในการหาความสัมพันธ์ของขนาดวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา เช่น ในการหาความสูงของต้นไม้ที่
มีความสูงเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
แนวการสร้างเสริ มทักษะการหาความสัมพันธ์ร ะหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลาให้แก่ผเู้ รี ยน จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะที่เป็ นพื้นฐานของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
มิติฯ ต่อไปนี้ 1) ทักษะการวาดรู ปและรู ปทรงเรขาคณิ ตต่างๆ 2) ทักษะการหาเส้นสมมาตร หรื อ
ระนาบสมมาตรของรู ป 2 มิติ หรื อรู ปทรง 3 มิติ 3) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ป 2 มิติ และ
รู ปทรง 3 มิติ 4) ทักษะการคํานวณที่เกี่ยวกับระยะทาง ความเร็ วและทิศทางของ สิ่ งต่างๆ โดย
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งอ้างอิง 5) ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสิ่ งที่อยูห่ น้ากระจกเงากับภาพที่ปรากฏ
ในกระจกเงาพฤติ กรรมที่ แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา ดังนี้ 1) ชี้บ่งรู ป 2 มิติและวัตถุ 3 มิติที่กาํ หนดให้ได้ 2) วาดรู ป 2 มิติจากวัตถุหรื อ
รู ป 3 มิติที่กาํ หนดให้ได้ 3) บอกชื่อของรู ปและรู ปทรงทางเรขาคณิ ตได้ 4) ระบุรูป 3 มิติที่เห็น
เนื่องจากการหมุนรู ป 2 มิติได้ 5) เมื่อเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถุแล้วสามารถบอกรู ปทรงของวัตถุ (3
มิติ) ที่เป็ นต้น กําเนิดเงาได้ 6) เมื่อเห็นวัตถุ (3 มิติ) สามารถบอกเงา (2 มิติ) ที่จะเกิดขึ้นได้ 7)บอกรู ป
ของรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ )ออกเป็ น 2 ส่ วนได้ 8) บอกตําแหน่ งหรื อทิศทาง
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ของวัต ถุหนึ่ งได้ 9) บอกได้ว่าวัตถุหนึ่ งอยู่ในตําแหน่ งหรื อทิศใดของอีก วัต ถุหนึ่ ง 10) บอก
ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่อยูห่ น้ากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกว่าเป็ นซ้ายหรื อขวาของกันและกัน
ได้ 11) บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ งที่อยู่ของวัตถุกบั เวลาได้ 12) บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนาดหรื อปริ มาณของสิ่ งต่างๆ กับเวลา
ลักษณะคําถามที่นาํ ไปสู่การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
ตัวอย่างคําถามที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ ดังต่อไปนี้ 1) สิ่ งของในตะกร้านี้มีอะไรบ้างเป็ นสองมิติ
อะไรบ้างเป็ นสามมิติ 2) กระป๋ องนมที่ครู ให้น้ ี จะวาดเป็ นรู ปโดยมองจากด้านข้างได้อย่างไร 3)
กระป๋ องนมที่นกั เรี ยนเห็นอยูน่ ้ ี มีชื่อเรี ยกทางเรขาคณิ ตว่าอย่างไร 4) ถ้าหมุนกระดาษสามเหลี่ยมนี้
อย่างเร็ วรอบแกนไม้น้ ี จะเห็นเป็ นรู ปทรงอะไร 5) เงานี้เกิดจากวัตถุรูปทรงใด เมื่อแสงเข้าทางด้าน
ข้าง 6) ถ้าฉายไฟฉายไปที่วตั ถุทรงกระบอกด้านข้าง จะปรากฏเงาบนฉาก เป็ นรู ปอะไรบ้าง 7) เมื่อ
ตัดทแยงรู ปทรงกระบอก จะเกิดพื้นที่หน้าตัดเป็ นรู ปอะไร 8) จากภาพที่เห็นกระป๋ องนมวางอยู่ที่
ไหน 9) หน้าต่างอยูท่ างซ้ายมือหรื อขวามือ 10) รถยนต์ที่เห็นอยูท่ างทิศไหนของอาคารเรี ยน 11) ถ้า
นักเรี ยนหวีผมแสกด้านซ้ายมือ เมื่อไปยืนหน้ากระจกจะเห็นภาพนักเรี ยนในกระจกหวีผมแสกด้าน
ใด 12) ปริ มาณของนํ้ าในแก้วสัมพันธ์กบั เวลาอย่างไร 13) เมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้น ปริ มาณของนํ้ า
ในแก้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล
ทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล (Organizing data and communication)
หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่นมา
จัดกระทําเสี ยใหม่โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การจัดเรี ยงลําดับ จัดแยกประเภทหรื อคํานวณหาค่าใหม่
เพื่อให้ผอู้ ื่น เข้าใจความหมายของข้อมูลชุ ด นั้น ดีข้ ึ น โดยอาจนํา เสนอในรู ปของตาราง แผนภูมิ
แผนภาพ กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เป็ นต้น
แนวทางสร้างเสริ มทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูลแก่นักเรี ยน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อสร้างเสริ มทักษะการจัด กระทําและสื่ อความหมายข้อมูล ผูส้ อน
จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กทักษะที่เป็ นพื้นฐานของการสื่อความหมายข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
6.1 ทักษะการพูดหรื อเขียนบรรยายลักษณะสิ่ งต่าง ๆ ด้วยภาษา ง่าย ๆ กะทัดรัด
ชัดเจน ผูอ้ ื่นสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิตามได้
6.2 ทักษะการแจกแจงความถี่ขอ้ มูล
6.3 ทักษะการเรี ยงลําดับและจําแนกประเภท
6.4 ทักษะการคิดคํานวณข้อมูลเพื่อให้เกิดค่าใหม่ที่มีความหมาย มากขึ้น
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6.5 ทักษะการเลือกรู ปแบบในการนําเสนอข้อมูล
6.6 ทักษะการกําหนดและออกแบบการนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ
6.7 ทักษะการนําเสนอข้อมูลตามรู ปแบบที่กาํ หนด
พฤติ ก รรมที่ แ สดงว่ า ผูเ้ รี ยนเกิ ด ทัก ษะการจัด กระทํา และสื่ อ ความหมายข้อ มู ล
ดังต่อไปนี้ 1) เลือกรู ปแบบที่จ ะใช้ในการเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 2) บอกเหตุผลในการเลือก
รู ปแบบที่จ ะใช้ในการเสนอข้อมูลได้ 3) ออกแบบการเสนอข้อมูลตามรู ปแบบที่ เลือกไว้ได้ 4)
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรู ปใหม่ที่เข้าใจดีข้ ึน ได้ 5) บรรยายลัก ษณะของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ด้ว ย
ข้อความที่เหมาะสมกะทัดรัดจนสื่ อความหมายให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ 6) บรรยายหรื อวาดแผนผังแสดง
ตําแหน่งของสถานที่จนสื่อความหมายให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
ลักษณะคําถามที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล เช่น
1) ปริ มาตรของก้อนหินที่วดั ได้จากการแทนที่นาํ้ เหล่านี้ ควรนําเสนอในรู ปแบบใดจึงจะเข้าใจง่าย
ขึ้น 2) ทําไมจึงนําเสนอในรู ปแบบของตาราง 3) ลักษณะของตารางควรเป็ นอย่างไร 4) นักเรี ยนจะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลปริ มาตรก้อนหินเหล่านี้อย่างไรจึงจะเข้าใจง่าย
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล
ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรื อประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลที่มีอาจได้มาจาก
การสังเกตการวัด หรื อการทดลอง คําอธิบายนั้นเป็ นสิ่ งที่ได้จากความรู้หรื อประสบการณ์เดิม ของผู้
สังเกตที่พยายามโยงบางส่วนของความรู้ หรื อประสบการณ์เดิมให้มาสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่ตนเองมีอยู่
แนวการสร้างเสริ มทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลแก่นักเรี ยน การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
นอกจากจะมีความสําคัญต่อการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทางด้านอื่น ๆ อีกมากมายแล้ว
ยังเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเสริ มเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้เป็ น
คนมีใจกว้าง ยอมรับ ความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอ้ ื่น มองปัญหาและคิดคําตอบหลาย ๆ ประเด็น
ไม่ปักใจเชื่อในเรื่ องใด ๆ มากจนเกินขอบเขต หากยังไม่มีการทดสอบยืนยัน การจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้ างเสริ มทัก ษะ การลงความคิ ด เห็ น จากข้อมูลจะต้องจัด กิจ กรรมให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ค วามรู้และ
ประสบการณ์ อธิบายข้อสงสัยหรื อเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบั ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการวัด
อย่างมีเหตุผล พฤติกรรมที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ผูท้ ี่มีทกั ษะการ
ลงความคิดเห็นจากข้อมูล จะต้องมีความสามารถอธิบายหรื อสรุ ปโดยเพิ่มความคิดเห็นให้กบั ข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต โดยใช้ความรู้หรื อประสบการณ์เดิม มาช่วยลักษณะคําถามที่ทาํ ให้นักเรี ยนเกิด
ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ลักษณะคําถามที่นาํ ไปสู่การลงความคิดเห็นจากข้อมูลต้องเป็ น
คําถามที่ถามแล้วผูต้ อบจะต้องตอบโดยการอธิบาย หรื อเพิ่ มเติมความคิดเห็นให้กบั ข้อมูลที่สังเกต
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ได้อย่างมีเหตุผล โดยใช้ความรู้หรื อประสบการณ์ของตนเอง ตัวอย่างคําถามที่นาํ ไปสู่การลงความ
คิดเห็นจากข้อมูล เช่น 1) นักเรี ยนคิดว่าเปลือกไข่ที่ได้รับแจกเป็ นเปลือกไข่อะไร 2) จากลักษณะ
ของกังหันลมที่นกั เรี ยนเห็น นักเรี ยนคิดว่ากังหันลมนี้จะหมุนดีหรื อไม่ 3) นักเรี ยนคิดว่าอะไรเป็ น
สาเหตุที่ทาํ ให้นาเน่
ํ้ า 4) ทําไมอุณหภูมิของแอลกอฮอล์จึงสูงกว่านํ้ า 5) เมื่อนักเรี ยนอ่านข่าวหมอ
เทวดาแล้ว นักเรี ยนคิดว่าหมอเทวดาเป็ นคนอย่างไร .
8. ทักษะการพยากรณ์
ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการทํานายหรื อคาดคะเน
สิ่ งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดซํ้ าๆ หรื อความรู้ที่เป็ นหลักการ กฎ
หรื อทฤษฎีในเรื่ องนั้นมาช่วยในการทํานาย การทํานายอาจทําได้ภายในขอบเขตของข้อมูล แนวการ
สร้างเสริ มทักษะการพยากรณ์ให้แก่ผเู้ รี ยน
การสร้างเสริ มทักษะการพยากรณ์ให้แก่ผเู้ รี ยน จะต้องจัดกิจกรรมที่เป็ นพื้นฐานต่อการ
ทํานาย 3 ทักษะ คือ
8.1 ทักษะการคาดคะเนสิ่ งหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลของสิ่ งนั้น
ที่มีอยูเ่ ป็ นเครื่ องมือ
8.2 ทักษะการทํานายผลข้อมูลโดยการคํานวณ
8.3 ทักษะการทํานายผลจากข้อมูลโดยการวิเคราะห์จากกราฟ
พฤติกรรมที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการพยากรณ์ ดังต่อไปนี้ 1) ทํานายผลที่จะเกิดขึ้น
จากข้อมูลที่เป็ นหลักการ กฎหรื อทฤษฎีที่มีอยูไ่ ด้ 2) ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของข้อมูล
เชิงปริ มาณที่มี อยู่ได้ 3) ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของข้อมูลเชิงปริ มาณที่มี อยู่ได้
ลักษณะคําถามที่ ทาํ ให้นักเรี ยนเกิดทัก ษะการพยากรณ์ ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้ 1) นักเรี ยนได้ทราบ
มาแล้วว่าพืชต้องการแสงสว่างในการดํารงชีวิตถ้าเราปลูกต้นกุหลาบในที่มืด จะเกิดผลอย่างไร
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการให้
คําอธิบายซึ่งเป็ นคําตอบล่วงหน้าก่อนที่จะดําเนิ นการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เป็ นจริ ง
ในเรื่ องนั้น ๆ ต่อไป สมมุติฐานเป็ นข้อความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเป็ นการอธิบายของสิ่ งที่
ไม่สามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได้หรื ออาจเป็ นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ที่คาดคะเนว่าจะ
เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ข้อความของสมมุติฐานนี้ สร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเกต
ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็ นฐาน การคาดคะเนคําตอบที่คิดล่วงหน้านี้ ยงั ไม่ทราบหรื อยังไม่เป็ น
หลักการ กฎหรื อทฤษฎีมาก่ อน ข้อความของสมมุติฐานต้องสามารถทําการตรวจสอบโดยการ
ทดลองและแก้ไขเมื่อมีความรู้ใหม่ได้
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10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Defining Operationally) หมายถึง การกําหนด
ความหมายและขอบเขตของคําต่าง ๆ (ที่อยูใ่ นสมมติฐานที่ตอ้ งการทดลอง) ให้เข้าใจตรงกันและ
สามารถสังเกตและวัดได้ โดยให้คาํ อธิบายเกี่ยวกับการทดลองและบอกวิธีวดั ตัวแปรที่เกี่ยวกับ
การทดลองนั้น
11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
การกําหนดและควบคุมตัวเเปร (Identifying and controlling variables) หมายถึงการ
ชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรที่ตอ้ งควบคุมในสมมติฐานหนึ่ ง การควบคุมตัวแปรนั้น
เป็ นการควบคุมสิ่ งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะทําให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าหากว่า
ไม่ควบคุมเหมือนกัน
ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ สิ่ งที่เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้
เกิดผลต่าง ๆ หรื อสิ่ งที่เราต้องการศึกษา ทดลองดูว่าเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริ งหรื อไม่
ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ สิ่ งที่เป็ นผลอันเนื่ องมาจากตัวแปรต้นเมื่อตัว
แปรต้นหรื อสิ่ งที่เป็ นสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรื อสิ่ งที่เป็ นผลก็จะเปลี่ยนไปด้วย
ตัวแปรควบคุม (Controlled variable) คือ สิ่ งอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากตัวแปรต้นที่จะมี
ผลต่ อ การทดลอง ซึ่ ง จะต้อ งควบคุ ม ให้เ หมื อนกัน มิ เ ช่ น นั้น แล้ว อาจทํา ให้ผ ลการทดลอง
คลาดเคลื่อนได้
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าตัวแปร
ใดเป็ นตัวแปรต้น ตัวแปรใดเป็ นตัวแปรตาม ตัวแปรใดเป็ นตัวแปรควบคุมในการหาความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรในสมมติฐานหนึ่ง ๆ หรื อในปรากฏการณ์หนึ่ง
12. ทักษะการทดลอง
การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิเพื่อหาคําตอบหรื อตรวจสอบ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่าถูกต้องหรื อไม่ ในการทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ
12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง โดยการเลือกอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้และสารเคมีที่ใช้ในการทดลองพร้อมทั้งบอกวิธีการ
ทดลอง
12.2 การปฏิบตั ิการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตั ิจริ งและใช้อุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
ซึ่งอาจเป็ นผลจากการสังเกตการวัดและอื่น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
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ทักษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการตรวจสอบสมมติฐานโดย
การทดลอง โดยเริ่ มตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบ
ไว้ ตลอดจนการใช้วสั ดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและการบันทึกผลการทดลอง
13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป (Interpreting data and Conclusion) หมายถึง
การแปลความหมายหรื อการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยูแ่ ละการสรุ ปความสัมพันธ์
ของข้อมูลทั้งหมด
ทัก ษะการตี ค วามหมายข้อ มู ล และลงข้ อ สรุ ป หมายถึ ง ความสามารถในบอก
ความหมายข้อมูลที่ได้จดั กระทําและอยู่ในรู ปแบบที่ใช้ในการสื่ อความหมายแล้วซึ่งอาจอยู่ในรู ป
ของตาราง กราฟ แผนภูมิหรื อรู ปภาพต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูล
ในเชิงสถิติดว้ ยและสามารถลงข้อสรุ ปโดยการนําเอาความหมายของข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดสรุ ปให้เห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ตอ้ งศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้น55
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นกระบวนการค้นคว้าหาความจริ งของปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติอย่างมีระเบียบแบบแผนตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)
ความหมายของวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้และเป็ นที่ยอมรับกันว่า
ความรู้ที่ได้มีความน่ าเชื่อ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการตั้ง
ปัญหา 2) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 4) ขั้นตอนสรุ ปผลข้อมูล56
นํ้ าผึ้ง มีนิล กล่าวว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการแสวงหาความรู้อย่างมีลาํ ดับ
ขั้นตอนของนักวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเริ่ มจากการเผชิญปั ญหา
และปฏิบตั ิตามลําดับขั้นตอนจนสามารถแก้ปัญหาได้57
55
American Assosiation for the Advancement of Science, Science-a process
approach : commentary for teachers (Washington D.C. : AAAS, 1974), 33-176.
56
.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, สารัตถะและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), 16.
57
นํ้ าผึ้ง มีนิล, “ผลของการใช้เทคนิ คผังกราฟฟิ กในการเรี ยนการสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์กบั คุณภาพชีวิต ที่มีต่อการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” (วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 42.

42
พิธุลาวัณ ย์ ศุ ภ อุทุมพร กล่ าวว่า วิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ คื อ แนวทางที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาหรื อสืบสอบหาความรู้อย่างมีลาํ ดับขั้นตอน มีระบบโดยเริ่ มจากการเผชิญปั ญหา กําหนด
แนวทางการตอบปั ญหาและปฏิบตั ิ ตามแนวทางนั้นจนนี่ สุดจะทําให้สามารถค้น พบคําตอบของ
ปัญหาหรื อค้นพบความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น58
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ได้กล่าวว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงการเสาะแสวงหา
ความรู้โ ดยใช้หลักการของวิธีอนุ มานและวิธีการอุปมานซึ่งเมื่อต้องการค้นคว้าหาความรู้ หรื อ
แก้ปัญหาในเรื่ องใดก็ตอ้ งรวบรวมข้อมูลในเรื่ องนั้นก่อนแล้วนําข้อมูลมาตั้งสมมุติฐาน และเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อนําสมมุติฐานนั้นมาตรวจสอบ59
สุจินต์ วิศวธีรานนท์ ได้กล่าวว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีการแสวงหาความรู้
อย่างมีระบบระเบียบซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการดังกล่าวในการค้นหาความรู้ สุจินต์ วิศวธีรานนท์
ได้ใ ห้ค วามหมายของวิ ธี ก ารทางวิ ทยาศาสตร์ ไ ว้ว่ า เป็ นวิ ธี ก ารและหลัก การค้น คว้า แบบ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย หลักการสร้ างมโนมติ การสังเกตและการทดลองและการพิสูจ น์
สมมุติฐานโดยใช้ผลของการสังเกตและการทดลอง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีการแสวงหา
ความรู้อย่างมีระบบซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการทํางานของเขา60
จากความหมายดังกล่าวพอสรุ ปได้ว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการที่
เป็ นลําดับขั้นตอนนํามาใช้ในการแสวงหาความรู้ ให้ได้มาซึ่ งคําตอบสามารถนํามาช่ ว ยในการ
แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันอย่างได้มีประสิทธิภาพ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยังเป็ นวิธีการ
สอนที่มีผนู้ ิยมใช้กนั มาก เป็ นการเน้นให้ผเู้ รี ยนพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยมีครู เป็ นผูแ้ นะนําช่วยเหลือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถกู นํามาใช้ดดั แปลงกับ
วิธีการสอนแบบอื่น ๆ ด้วย
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พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร, “การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรี ยนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์กบั คุณภาพชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” (วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 11.
59
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, การพัฒนาการคิดด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (กรุ งเทพฯ :
มาสเตอร์กรุ๊ ป, 2547), 20.
60
สุ จินต์ วิศวธีรานนท์, วิธีสอนวิทยาศาสตร์ แบบมืออาชีพ (กรุ งเทพฯ : อักษราการ
พิมพ์, 2548), 42.
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ความสําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์
พันธุ์ ทองชุมนุม ได้กล่าวถึงความสําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมดังต่อไปนี้
1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็ นวิธีการที่ให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กทักษะการสังเกต การ
เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความและการสรุ ปผล
2. วิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ เป็ นวิ ธีก ารที่ ให้ผเู้ รี ย นได้ฝึกการคิ ด แก้ปัญ หาอย่างมี
ขั้นตอน มีเหตุผล ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้
3. วิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ เป็ นวิธี ก ารที่ ให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ มการ
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกันและกันระหว่างผูเ้ รี ยน61
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึงความสําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละ
ลักษณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และได้เห็นถึงความสําคัญ
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั จึงได้จดั การเรี ยนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการทดลอง
ครั้งนี้
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
หนึ่ งนุ ช กาฬภักดี กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้โดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
การหาความรู้ ห รื อการแก้ปั ญ หาที่ เ ป็ นแบบแผนหรื อวิ ธี ก ารดํา เนิ น การซึ่ ง อยู่ใ นสภาวะที่ มี
ความยากลําบากยุ่งยากหรื ออยู่ในสภาวะที่พยายามตรวจข้อมูลที่หามาได้ซ่ึงมีค วามเกี่ยวข้องกับ
ปั ญหา มีการตั้งสมมุติฐานและมีการตรวจสอบสมมุติฐานภายใต้การควบคุ มมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์และทดสอบสมมุติฐานนั้นว่าเป็ นจริ งหรื อ62
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พันธุ์ ทองชุมนุม, การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (กรุ งเทพฯ:โอเดียน สโตร์), 5.
62
หนึ่งนุช กาฬภักดี, “การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูงและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิทยาศาสตร์ ข อนัก เรี ย นมัธยมศึก ษาปี ที่ 1 ที่ ได้รั บการสอนโดยใช้ชุด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ แบบปฏิบตั ิ การตามแนวคอนสตรัค ติวิสซึ่มกับการสอนตามคู่มือครู ” (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2543), 70.
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มังกร ทองสุ ขดี กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
วิธีการหรื อขบวนการที่สามารถนําไปใช้ในการแสวงหาความรู้ โดยเป็ นลําดับขั้นตอนที่สามารถ
แก้ปัญหาได้มี 6 ขั้นตอน คือ การกําหนดปั ญหา การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การสังเกต การ
รวบรวมข้อมูล การสรุ ปผล63
สุ วิทย์ มูลคํา กล่าวว่า การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
กระบวนการเรี ย นรู้ที่ได้น ําเอาระเบี ยบวิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ ใช้แสวงหาความรู้ โดยผูเ้ รี ยน
พยายามคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ลาํ ดับขั้นตอน ทั้ง 5 ขั้นตอนคือการตั้งปัญหา การสังเกต
การทดลอง การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปผลข้อมูล ของวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาด้วยตนเอง64
กู๊ด (Good) กล่าวว่า วิธีสอนนักเรี ยนให้รู้จกั คิดแก้ปัญหา ก็คือวิธีสอนเพื่อให้นักเรี ยน
รู้จกั คิด มองทางแก้ปัญหาอย่างมีเหตุ ผล แล้วดําเนิ นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลด้วยโดยทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาเป็ นการหาทางเลือกอย่างเป็ นระบบ เพื่อตัดสิ นข้อสรุ ปของปั ญหา บางครั้ง
การแก้ปัญหาในสิ่ งที่ยากอาจจะต้องอาศัยแนวความคิด ประสบการณ์ของผูอ้ ื่น มาช่ วยพิจ ารณา
การแก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการการทางวิทยาศาสตร์และฝึ กให้นักเรี ยนแก้ปัญหาบ่อยๆจะทําให้
เกิ ดมโนทัศน์ในเนื้ อหาและผสมผสานเข้ากับสถานการณ์ ใหม่ได้เป็ นอย่างดี โดยเรี ยกลักษณะ
การสอนแบบนี้ว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)65
การบริหารแบบมีส่วนร่ วม
ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ นั้นเป็ นหลักชัยของหน่วยงานและเป็ นดวงประทีปของผูป้ ฏิบตั ิงาน
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารที่ดี จ ะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิบตั ิ งานและ
พยายามทํา ตนให้ เ ป็ นที่ เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาของผู้ร่ วมงานหรื อผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาอย่ า งแท้จ ริ ง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารนั้นขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบที่สาํ คัญ
หลายประการ เช่น ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริ หารงานรวมทั้งประสบการณ์ของ
ผูบ้ ริ หาร
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มังกร ทองสุขดี, การวางแผนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : บัวหลวง,

2539), 47.
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สุวิทย์ มูลคํา, 21 วิธีการจัดการเรียนรู้: เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด (กรุ งเทพฯ : ภาพ
พิมพ์, 2544), 52.
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การบริ หารและจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับท้องถิ่นแต่เดิมมานั้นเริ่ มต้นจาก
การมีส่วนร่ วมของประชาชนมากพอสมควร อันเป็ นการวางรากฐานประชาธิปไตยในแง่ของการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน โดยที่พระราชบัญญัติ การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญ ที่
กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชน ตามมาตรา 8 (2) ได้กาํ หนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้สังคม
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) กําหนดให้การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ
จัดการศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น66 ตลอดทั้งแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2545 – 2549 ได้มุ่งมัน่ พัฒนาคนและสังคมไทย
โดยรวมโดยการพัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็ นฐานหลักของการพัฒนา โดยมุ่งหมาย
ให้คนได้เข้าถึงบริ การทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต เพื่อเพิ่ มความสามารถและโอกาส
ในการเรี ยนรู้ ด้วยการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัย การเรี ยนรู้จากบุค คล ครอบครั ว ชุ มชน องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชน องค์ก รวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุ นหรื อ จัดการศึก ษาขั้นพื้น ฐานอย่างกว้างไกล
ครอบคลุมสถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก
แม้ว่ าการศึก ษาไทยได้เริ่ มเป็ นจริ งเป็ นจัง และกว้างขวางมากขึ้ น เป็ นเวลานาน
พอสมควรและได้รับการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนามาตลอด แต่ยงั มีอุปสรรคในการจัดการศึกษาและ
การบริ หารหลายประการ กล่าวคือ 1) คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็ นที่พอใจที่พอจะสู้ประเทศ
อื่นในเวทีโลกได้ 2) การบริ หารจัดการศึกษายังรวมศูนย์อาํ นาจไว้ส่วนกลาง กระทัง่ ขาดเอกภาพ ทั้ง
ด้านนโยบายและมาตรฐาน 3) ขาดประสิ ทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ขาดการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน 5) ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่ อง 6) ขาดการเชื่อมโยงกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน นอกจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ประเทศไทยในปั จจุบนั ยัง
ประสบวิกฤตการศึกษาหลายประการที่เป็ นสาเหตุของการนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษา67
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ธี ร ะ รุ ณเจริ ญ, สภาพปั ญ หาการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานของ
สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุ งเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่ , 2545), 1-2.

46
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่ มเติม ฉบับที่ 27 พ.ศ.2545 ได้กาํ หนดหลักการสําคัญไว้ (มาตรา 8) 3 ประการ คือ การศึกษา
ตลอดชีวิต การมีส่วนร่ วม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ประเด็นการมีส่วนร่ วม ได้กล่าวถึง การมี
ส่วนร่ วมของสังคมไทยในการจัดการศึกษาซึ่งแสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น ร่ วมเป็ นกรรมการ
ร่ วมแสดงความคิดเห็น ร่ วมสนับสนุ นกิจกรรมทางการศึกษา ร่ วมสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาไป
ตามเป้ าหมาย68
การมีส่วนร่ ว มของชุ มชน ต่ อการจัดการศึก ษาในอนาคตตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และ
ด้านบริ หารทัว่ ไป69 สรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้านวิชาการ ควรเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเป็ นวิทยากร ในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่ นร่ วม
จัดทําหลักสูตร กําหนดขอบข่ายเนื้ อหาเกี่ยวกับวิชาชีพท้องถิ่ น จัดชุมชนและสถานประกอบการ
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ และฝึ กงาน ร่ ว มวางนโยบาย และแผนเกี่ ยวกับการจัด การเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มเผยแพร่ วฒั นธรรมท้องถิ่ น นาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่ น มาร่ วมจัดทํา
หลักสูตรประสานกับวิทยาการสมัยใหม่
2) ด้านงบประมาณ ควรจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาเพื่อองค์การชุมชน ช่วยเหลือเงิน
ทุนการศึกษา ร่ วมจัดกิจกรรมหารายได้ ร่ วมแสดงความคิดเห็น และเสนอโครงการพัฒนาโรงเรี ยน
ร่ วมติดตามผลการใช้งบประมาณ สนับสนุนส่งเสริ มสมาคมศิษย์เก่าเพื่อประสานกิจกรรมระหว่าง
โรงเรี ยนกับองค์การชุมชน ระดมทรัพยากร และสนับสนุนงบประมาณ
3) ด้านบุ คลากร ควรใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ ว มเป็ นคณะกรรมการประเมิน การ
ปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรของโรงเรี ยน ร่ วมสร้างจิตสานึ กที่ดีให้แก่ครู สนับสนุ นกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร เสนอความคิดเห็นกับการสอนของครู การศึกษาหรื อรัฐธรรมนูญโรงเรี ยน ร่ วม
กิจกรรม และพัฒนาโรงเรี ยน พัฒนาอาคารสถานที่และโรงเรี ยน
4) ด้านบริ การทัว่ ไป ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํารัฐธรรมนูญโรงเรี ยน
ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ ร่ วมกิจกรรมปรับปรุ ง และพัฒนาโรงเรี ยน ร่ ว มบริ หารงานในรู ป ของ
คณะกรรมการ และการร่ วมประชุ ม วางแผน กํา หนดนโยบาย ตลอดจนให้ข ้อ คิ ด เห็ น
.
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ในการดําเนิ นงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน รวมทั้งร่ วมงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุ น
การดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรี ยน70 ได้เสนอแนะในงานวิจยั ว่า การจัดการศึกษาตั้งแต่น้ ี ไป “ทุก
คน” ต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ (All for Education) การบริ หารจัดการศึกษาในวงกว้าง โดยเฉพาะ
ผูป้ กครองนัก เรี ยน ประชาชน สมาคม หรื อหน่ ว ยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ย
(Stakeholders) จะต้องเข้ามาบริ หารจัดการการศึกษา ดังนั้น ความซับซ้อนจะมีมากขึ้น ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนจะต้องปฏิบัติง านอย่างเป็ นระบบ (Systematic) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการมีส่วนร่ ว มกับ
คณะกรรมการโรงเรี ยน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
ปั ญหาอุปสรรคที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการมีส่ว นร่ ว มของชุ มชน ได้แก่ ค วามไม่เข้าใจ
บทบาทที่ แท้จ ริ งของตนเอง การหวังผลประโยชน์จากโรงเรี ยน ขาดความพร้ อมทั้งความรู้
ประสบการณ์ ไม่มีเวลาร่ วมกิจกรรม ยังไม่เห็นความสําคัญ และไม่สนใจในการมีส่วนร่ วม ดังนั้น
จึงมีความจาเป็ น ที่จะต้องสร้างความเข้าใจ และความร่ วมมือที่ดีระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่ อง สร้าง
ความมัน่ ใจ ความศรัทธา และความเชื่อถือให้กบั ชุ มชน กําหนดบทบาทหน้าที่ในการเข้าร่ ว ม
กิจกรรมให้ชดั เจน
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม (Collaborative Effort) ในทุกระดับ ภายใต้หลักการที่ สาํ คัญ คือ การร่ วมคิด ร่ วมทํา
และร่ วมผลักดันตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่ วนที่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและ
กันอย่างบูรณาการ โดยบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา
ให้เป็ นแกนนาชุมชนในการนาทุนและการวิจยั ที่มีอยู่ในท้องถิ่ นมาศึกษาวิจยั ต่อยอด เพื่อรองรับ
การผลิตและสร้างภูมคิ ุม้ กันในท้องถิ่น71
ความหมายและแนวคิดทฤษฎีของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารงานแบบมีส่ว นร่ ว ม มีผทู้ าํ การศึก ษาไว้เป็ นจํานวนมากทั้งให้คาํ นิ ยาม
ความหมายและแนวคิดที่แตกต่างกัน ดังนี้
สมยศ นาวีการ ให้ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่าเป็ นกระบวนการของ
การให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
70

ธี ร ะ รุ ณเจริ ญ, สภาพปั ญ หาการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานของ
สถานศึกษา ในประเทศไทย (กรุ งเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่ , 2545), 8.
71
สํานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ , แนวคิด และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) (กรุ งเทพฯ:
สํานักนายกรัฐมนตรี , 2549), 9-11.
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แข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ไขปั ญหาของ
การบริ หารที่สาํ คัญ ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอํานาจหน้าที่ที่ถือว่าผูบ้ ริ หาร
แบ่งอํานาจหน้าที่การบริ หารของพวกเขาให้เข้ากับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของพวกเขาและต้องการให้ผู้
อยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องอย่างแท้จริ งในกระบวนการตัดสิ นใจที่สาํ คัญขององค์การ
ไม่ใช่เพียงแต่สมั ผัสปัญหาหรื อแสดงความห่วงใย72
นริ นทร์ชยั พัฒนพงศา ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
การมีส่ว นร่ วม หมายถึง การเข้าไปรับ ได้รับอํานาจที่ จะคิดจะทํามากขึ้ นไม่ว่าใน
เรื่ องการเมืองหรื ออํานาจการตัดสินใจที่จะทําการใด ๆ
การมีส่วนร่ วม หมายถึง ต้องร่ วมกันอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกันและควร
มีส่วนร่ วมด้วยอย่างแท้จริ ง เข้มแข็ง (active) มิใช่ร่วมอย่างผิวเผิน เฉื่อยชา (passive)
การมีส่ว นร่ วมเป็ นเรื่ องที่ผดู้ ว้ ยโอกาสขอแบ่งอํานาจจากผูท้ ี่ มีอาํ นาจเหนื อกว่าเพื่อ
ปรับปรุ งวิถีชีวิตตนให้ดีข้ ึน73
จรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์ ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่ วม หมายถึง การที่สมาชิกในกลุ่ม
หรื อองค์กรมีปฏิสมั พันธ์กนั มีการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน เพื่อนําไปสู่เป้ าหมายในการพัฒนา
องค์กรหรื อหน่วยงานของตน โดยการมีส่วนร่ วมนั้นทุกฝ่ ายจะต้องร่ วมมือกันในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอนของกิจกรรม ร่ วมรับผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการร่ วมกัน74
ภูวณัฐสร์ หนูมาก กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง การให้บุคคลหรื อกลุ่มต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งหรื อหลายกิจกรรม โดยจะได้เป็ นไปด้วย
ความสมัครใจมิใช่ เข้ามาร่ วมเพราะการหวังรางวัลตอบแทนเป็ นลัก ษณะที่ แต่ ละฝ่ ายที่ เข้ามามี
ร่ วมกันโดยเป็ นไปอย่างอิสระภาพและเสมอภาคและมีการกระทําให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่มและ
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สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั สํานักพิมพ์บรรณกิจ
1991 จํากัด, 2545), 1.
73
นริ นทร์ ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่ วม หลักการพืน้ ฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่ าง
พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่ : สิริลกั ษณ์การพิมพ์, 2547), 3.
74
จรรยารั ก ษ์ บุ ณยานุ เคราะห์ , แนวทางการพัฒนาการมี ส่ว นร่ ว มของผูป้ กครอง
นักเรี ยนในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเอกชน : กรณี ศึกษาสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 15.
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ทําให้เกิดความร่ วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย75
ไบรย์แมน (Bryman) ได้เสนอแนวทางการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมที่จะมีผลต่อ
ทัศนคติการปฏิบตั ิงานและการกระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้ 4 ประการ คือ 1) บรรยากาศของ
การมีส่วนร่ วมควรจะต้องทําให้แนวทางที่จะไปสู่เป้ าหมายมีความชัดเจนยิง่ ขึ้นและบรรยากาศจะมี
ลักษณะของความไม่เป็ นทางการมากกว่า 2) จะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเลือกเป้ าหมายที่มี
คุณค่า ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาควรเพิ่ มเป้ าหมายส่ วนบุคคล (Individual Goal) กับเป้ าหมายองค์การ
(Organization Goal) ให้เท่าเทียมกัน 3) ผูม้ ีส่วนร่ วมจะเพิ่ มการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจ
และความเป็ นอิสระเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงานมาก
ขึ้น 4) เมื่อบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี Ego – involved76
ยุคล์ (Yukl) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม ว่าการบริ หารงาน
แบบมีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการบริ หารงานที่ผนู้ าํ เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ มีอิสระในการทํางาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่ วมแก้ไข
ปั ญหา ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ด ความพึงพอใจและมีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น77
เฮาส์ (House) ได้บรรยายลักษณะของผูน้ าํ ที่ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารไว้ว่าเป็ นคุ ณลักษณะของผูน้ ําที่มีพฤติกรรมการบริ หารที่เน้นไปที่ก ารแบ่งปั นข้อมูล
ข่าวสาร การแบ่งปันอํานาจและการแบ่งปันอิทธิพลภายในองค์การต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พฤติกรรม
ผูน้ าํ ในลักษณะนี้จะปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในลักษณะที่มีศกั ดิ์ศรี อย่างเท่าเทียมกันและยอมให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ใช้อิทธิพลต่อการกระทําและการตัดสินใจของตน78
.
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ภูวณัฐสร์ หนูมาก, กระบวนการการมีส่วนร่ วมของบ้าน วัด โรงเรี ยน (บวร) ต่อการ
พัฒนาโรงเรี ยนวิถีพุทธ (วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 18-19.
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A. Bryman, Leadership in Organization (London : Routedge & Kegan Paul,
1986), 139.
77
Gray A. Yukl, Leadership in Organization (New York : Prentice – Hall, 1981),
208-209.
78
Robert J. House, Organization Behavior (New York : Scott. Foresman and
Company, 1976), 215. Managerial Process and
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วรู มและเดซี่ (Vroom and Deci) พิจารณาปริ มาณการมีส่วนร่ วมในเชิงจิตวิทยาว่าเป็ น
ปริ มาณของอิทธิพลที่ปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เข้าไปร่ วมในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยงั เพิ่มเติมด้วยว่า
บุค คลจะได้รับความพึงพอใจจากการทํางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพโดยตัว เอง บุค คลจะพัฒ นาความ
ผูกพันที่มีต่องานและจะสามารถทํางานได้ดี ตลอดจนเมื่อเห็นได้ชดั ว่าตนเองสามารถขยายเป้ าหมาย
ขององค์ก ารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นั ่ น คื อ ปรั ชญาแนวความคิด ในการควบคุ มตนเอง (Selfcontrol or self-regulation) มิใช่ควบคุมโดยองค์การ (Organization control)79
ลอเลอร์ (Lawler) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่เป็ นการมีส่วน
ร่ วมในแบบที่จริ งจังว่าเป็ นการทําให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่ วมในการกําหนดภารกิจใน
การปฏิบตั ิงาน ในการแก้ปัญหาและการสร้างความสําเร็ จให้แก่องค์การ ซึ่งต้องอาศัยการกระจาย
(Decentralization) สิ่ งต่อไปนี้สู่ระดับล่างอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์การ คือ 1) สารสนเทศ (Information)
ซึ่งเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ทาํ ให้พนักงานซึ่งมีส่วนร่ วมและมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจได้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมองค์การ กลยุทธ์ ระบบงาน ระดับและชนิ ดของผลงานที่ตอ้ งการ 2) ความรู้
และทักษะ (Knowledge and skill) ซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับประสิ ทธิผลของงานะในการบริ หาร
ั ิงาน3) อํานาจ (Power) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
.ตลอดจนเป็ นความรู ้และทักษะในการปฏิบต
ในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลงาน 4) รางวัล (Rewards)
เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานที่ช่วยให้องค์การประสบความสําเร็ จ โดยการให้รางวัลนั้น
ขึ้น อยู่กบั ผลการปฏิบัติงานและความสําเร็ จ ขององค์การ 80 ผูใ้ ต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ การ
ติดต่อสื่อสารไม่เพียงแต่จากบนลงล่าง (Downward Communication) และจากล่างขึ้นบน (Upward
Communication) แต่ยงั มีการติดต่อสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) ระหว่างเพื่อน
ร่ วมงานที่อยูใ่ นระดับเดียวกันในการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิ จ เท่ านั้น แต่ จ ะพยายามให้ผใู้ ต้บังคับบัญชามีค วามรู้ สึ ก ว่าพวกเขามีค วามสําคัญ ความ
เกี่ยวพันระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะเป็ นอย่างตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของ
ความเป็ นมิตรภาพ องค์การที่ เป็ นทางการและองค์การที่ไม่เป็ นทางการจะเข้ากันได้เป็ นอย่างดี
.
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Victor H. Vroom and Edward L. Deci, Management and Motivation (New York :
Penquin Book Ltd., 1970), 16.
80
E.E. Lawler. High Involvement Management, อ้างถึงใน อุทยั บุญประเสริ ฐ, การ
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นอกจากนี้ ไลเคิ ร์ ท (Likert) ยังแสดงให้เห็ น ถึง สาระสําคัญ ของการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มไว้
ดังนี้ คือ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาถกเถี ยงปั ญหากับ ตนได้ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาต่ างยอมรั บนับถื อ และไว้ว างใจกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา กระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เกิดกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน โดยให้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารกิจการขององค์การ กระตุน้ ให้เกิดทัศนคติในทางเกื้อกูล
องค์การ นําองค์การสู่เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ระบบการติดต่อสื่อสารภายใต้องค์การมีความคล่องตัว
เป็ นไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่ งและแนวราบ ข่าวสารภายในองค์การมีค วามถูกต้องเพียงพอและ
เชื่อถือได้ ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิ ดเผยและโดยกว้างขวาง
เกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์การ การปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การการตัดสินใจต่างๆ
กระทํา โดยกลุ่มในทุ ก ระดับขององค์ก าร เปิ ดโอกาสให้ก ลุ่มเข้ามามีส่ว นร่ ว มในการกําหนด
เป้ าหมายการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขึ้นและถูกต้องตามความประสงค์อย่างแท้จริ ง
การควบคุมงานมีลกั ษณะการกระจายไปในหมู่ผรู้ ่ วมงานให้มีการควบคุมกันเองและเน้นในเรื่ องการ
แก้ปัญหาเป็ นหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมด้วยวิธีตาํ หนิหรื อดุด่าว่ากล่าวเพื่อให้การทํางานมีผลงานที่
สูงสุดและสําเร็ จตามเป้ าหมาย81
สวอนสเบิร์ก (Swansburg) ศาสตราจารย์ผบู้ ริ หารทางการศึกษาของโรงเรี ยนพยาบาล
แห่งวิทยาลัยทางการแพทย์จอร์เจีย ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
1. การไว้วางใจกัน (Trust) การไว้วางใจกันเป็ นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่ วม
หรื อผูใ้ ต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างสมบูรณ์ เรี ยบร้ อย หากได้รั บการยอมรั บ
ไว้วางใจจากผูบ้ ริ หาร ช่ว งเวลาในการให้ผรู้ ่ วมงานมีส่ว นร่ ว มในการบริ หารควรจะได้รั บการ
ควบคุมจากผูบ้ ริ หารภาระงานทั้งหมดหรื อการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ หารจะให้โอกาสเท่าที่จะเป็ นไปได้
ผูบ้ ริ หารที่ ใ ห้อาํ นาจและให้ค วามไว้ว างใจแก่ ผรู้ ่ ว มงานจะแสดงให้เห็ น ถึงความสามารถและ
ข้อบกพร่ องของผูป้ ฏิบตั ิงาน แนวคิดพื้นฐานที่ทุกคนมีความไว้วางใจ (Trust) คือผูป้ ฏิบตั ิงานทุก
คนย่อมรู้จกั งานของตนดีกว่าใคร ๆ ทุกคนสามารถที่จะยอมรับความรับผิดชอบในการบริ หารงาน
ถ้าความรับผิด ชอบจะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิ งานอยู่ในแนวทางที่ ถูกต้องเหมาะสมและสติ ปัญญา ความ
เฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์จะมีอยูใ่ นบุคลากรทุกระดับในองค์การ
2. ความยึดมัน่ ผูกพัน (Commitment) ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการความยึดมัน่
ผูก พัน ดัง นั้น ผู้บ ริ หารควรที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และฝึ กอบรมแก่ ผู้ป ฏิ บัติ ง าน
.
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Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw–Hill Book,
Co, 1961), 223.
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ความยึดมัน่ ผูกพัน เป็ นลักษณะที่ได้จากการพัฒนาให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกับ
ผูบ้ ริ หารและรู้ถึงเป้ าหมายขององค์การ ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน จะ
ทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความขยันหมัน่ เพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมีมากขึ้น จะเห็นได้ว่า
ภายใต้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะทําให้เกิดความยึดมัน่ ผูกพันโดยไม่ทาํ ให้เกิดโทษ
3. การตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) ความขัดแย้ง
เป็ นความต้อ งการหลัก หรื อ เป้ าหมายของการบริ หารแบบมีส่ ว นร่ วม ความขัด แย้งเป็ นสิ่ ง ที่
หลีก เลี่ยงไม่ได้เมื่อมนุ ษย์มีการทํางานร่ วมกัน ดังนั้นการตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงการร่ วมกันปรับปรุ งพัฒนาเป้ าหมายขององค์การย่อมจะ
ขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทํางานที่มีทิศทาง
เดี ยวกัน มีค วามรับผิด ชอบร่ ว มกัน ผลผลิตหรื อผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การ
ตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยอย่างมีเหตุมีผล สามารถที่จะร่ วมกัน
ตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์โดยการร่ วมกันประชุมปรึ กษา (Conference) การประชุมปรึ กษาจะ
เป็ นการท้าทายความสามารถของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน สร้ างความชัดเจนทําให้มีความเห็ น
สอดคล้องกัน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
4. ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็ นภาวะที่มีความอิสระ
ต่อความรับผิดชอบในการทํางาน ความมีอาํ นาจหน้าที่และความสามารถในการรายงานสําหรับงาน
ของแต่ละบุคคล ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ในการ
ตัด สิ น ใจในงานของตนเอง ซึ่ ง จะทําให้มีค วามทุ่ มเทและเต็ม ใจในการปฏิบัติ งานอย่างเต็ม ที่
เต็มความรับผิดชอบที่ตนได้รับ
สําหรับลักษณะด้านอื่น ๆ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมต้องมีปัจจัยที่ครอบคลุมหลาย ๆ
ด้าน แต่ควรจะต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจมิใช่การบังคับ บรรยากาศองค์การก็ถือได้ว่าเป็ นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่จะจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่ วมหรื อเป้ าหมายและความสําเร็ จขององค์การ ซึ่งการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมจะเพิ่มขึ้น โดยมีผทู้ ี่ให้การสนับสนุ นโดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์และผูท้ ี่มี
ความกระตื อรื อร้นและสภาพแวดล้อมในองค์การถือได้ว่ามีส่วนสนับสนุ น ส่ งเสริ มการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การพึงระลึกไว้ว่าเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็ นสิ่ งที่ เป็ นจริ ง ผูบ้ ริ หารจะต้องรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ และให้การ
สนับสนุนส่งเสริ ม ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารจะต้องทําการประเมินผลและใช้ขอ้ มูลเหล่านี้
ให้เกิดประโยชน์
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการ
บริ หารงานที่ ผบู้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บังคับบัญชามีสิทธิ ในการเสนอความคิ ด เห็ นเพื่อร่ ว ม
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แก้ปัญหาของการบริ หารที่สาํ คัญ มีอิสระในการทํางานและเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่ง
อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอํานาจหน้าที่ที่ถือว่า ผูบ้ ริ หารแบ่งอํานาจหน้าที่การ
บริ หารให้ก ับผูอ้ ยู่ใต้บังคับบัญ ชาของพวกเขาและต้องการให้ผอู้ ยู่ใต้บังคับ บัญชามีส่ว นร่ ว ม
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริ งในกระบวนการตัดสินใจที่สาํ คัญขององค์การ82
อภิญญา เวชยชัย ได้พดู ถึงแนวคิดการมีส่วนร่ วมของพ่อแม่ ผูป้ กครองในการพัฒนา
การศึกษาที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้
แนวคิดที่ 1 แนวคิดการมีส่วนร่ วมในฐานะเป็ นหุ ้นส่ วนของโรงเรี ยน โดยผูป้ กครอง
และชุ มชนทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ ว มอย่างแท้จริ งในทุก กระบวนการ โดยมุ่งเน้นการ
ทํางานร่ ว มกัน อย่างเสมอภาค เรี ยนรู้ร่ ว มกัน มากกว่าความร่ ว มมือที่เป็ นพิธีก ารหรื อเป็ นความ
ร่ วมมือที่ฝ่ายผูป้ กครอง ชุมชนเป็ นฝ่ ายให้ และโรงเรี ยนเป็ นฝ่ ายรับอย่างเดียว
แนวคิดที่ 2 แนวคิดการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็ นตัว
ของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เป็ นความสัมพันธ์ที่เป็ นไปโดยธรรมชาติมากกว่าเป็ น
แบบทางการและควรเป็ นความสัมพันธ์แบบสองทางมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
ซึ่งจําเป็ นที่จะต้องมีการฝึ กทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
แนวคิ ด ที่ 3 การสื่ อสารข้อ มู ล ข่ า วสารสองทาง ทํา ให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ข้อมูล ข่าวสาร ต้องเป็ นข้อมูลจริ ง โปร่ งใส มีการใช้การสื่ อสารหลายรู ปแบบ มี
ความจริ งใจ ใช้ภาพที่ง่าย ไม่เป็ นทางการและมีการสื่อสารที่สมํ่าเสมอ83
อุทยั บุญประเสริ ฐ กล่าวถึงการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่ามีแนวความคิดพื้นฐาน ดังนี้
1. ความเชื่อเรื่ องธรรมชาติมนุ ษย์ (Assumption about human nature) ตามแนวคิด
ของ แมค เกรเกอร์ (Mc Gregor) มี 2 แนวทาง คือ ทฤษฎี x และทฤษฎี y ตามแนวคิดของทฤษฎี
x เชื่อว่ามนุษย์ข้ ีเกียจและขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นต้องใช้วิธีการบังคับหรื อควบคุมการทํางาน
อย่างใกล้ชิด ส่วนทฤษฎี y เชื่อว่ามนุ ษย์มีความขยัน ชอบทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสภาพการ
ทํางานที่มีความเหมาะสม และคนมีส่วนร่ วมในการทํางานโดยไม่ถูกบังคับก็จะมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น
2. ความคิดเกี่ยวกับความเป็ นองค์การของโรงเรี ยน (Concept of School
Organization) แนวความคิดของการบริ หารปัจจุบนั เชื่อว่า องค์การมิใช่เป็ นเพียงเครื่ องมือสําหรับ
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การบรรลุเป้ าหมายหรื อผลผลิตเชิงปริ มาณเท่านั้น แต่องค์การเป็ นสถานที่สาํ หรับการดํารงชีวิตและ
การพัฒนาด้วย
3. ในด้านรู ปแบบการตัดสิ นใจ (Decision Making Style) การตัดสิ นใจสั ่ งการใน
ระดับสถานศึกษาควรมีลกั ษณะร่ วมมือกันใช้อาํ นาจระหว่างครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน ตลอดจน
ศิษย์เก่าเพื่อสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบนั ความต้องการในอนาคต ซึ่งจะต้องระดมสติปัญญาและ
แนวคิ ด ให้สมาชิ ก ได้มี โ อกาสเรี ย นรู้ และพัฒ นาให้บ ริ หารโรงเรี ยนได้สําเร็ จ อีก ทั้งยังสร้ า ง
ความรู้สึกผูกพันกับโรงเรี ยนด้วย
4. แบบภาวะผูน้ าํ (Leadership Style) ตามทฤษฎีของ Sergiovanni ได้จดั ระดับภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไว้ 5 ระดับ คือ ภาวะผูน้ าํ ด้านเทคนิ ค ภาวะผูน้ าํ ด้านมนุ ษย์ ภาวะ
ผูน้ าํ ทางการศึกษา ภาวะผูน้ าํ เชิงสัญลักษณ์ และภาวะผูน้ าํ ทางวัฒนธรรม
5. กลยุทธ์การใช้อาํ นาจ (Use of Power) ในการบริ หารโดยทัว่ ไปมีความจําเป็ นที่
จะต้องใช้อาํ นาจเป็ นสิ่ งที่ข าดไม่ไดแต่ตามทฤษฎีที่ว่าด้วยที่ มาของอํานาจ (Source of Power)
ของ French และ Raven นั้นได้แบ่งที่มาของอํานาจพื้นฐานเป็ น 5 แบบ ได้แก่ อํานาจจากการ
ให้รางวัล อํานาจจากการบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจจากการอ้างอิง และอํานาจจากความรู้
ความเชี่ยวชาญ
6. ทักษะเฉพาะในการบริ หาร (Management Skills) ทักษะการบริ หารแบบใหม่ ๆ ที่
ได้รับการพัฒนาและนํามาใช้ในองค์ก าร เช่น การใช้วิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์
เพื่อการตัดสิ นใจ ใช้ทกั ษะการแก้ไขความขัด แย้ง ใช้กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การ เป็ นต้น
7. การใช้ทรัพยากร (Use of Resources) สถาบันการศึกษามีอาํ นาจในการใช้และ
บริ หารทรัพยากรด้วยตนเองมากขึ้น ทําให้สถานศึกษาได้บริ หารงานตามสถานการณ์ของตนเอง
อย่างมีประสิทธิผล ไม่ตอ้ งสิ ้ นเปลืองบุคลากร งบประมาณ เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ84
เรนซิ ส ไลเคิ ร์ ท (Rensis Likert) เสนอทฤษฎี ก ารบริ หารซึ่ งมี ล ัก ษณะแตกต่ า ง
กัน 4 รู ปแบบ และเรี ยกว่าการบริ หาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบด้วย
ระบบที่ 1 เผด็จการ (System 1 : Exploitative Authoritative) เป็ นการใช้อาํ นาจเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว เป็ นการบริ หารองค์การที่เน้นหน้าที่และโครงสร้างแบบอํานาจนิยมสูง
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ระบบที่ 2 เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2 : Bebevolent Authoritative) เป็ นการใช้
อํานาจแบบเมตตา ใช้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นายจ้างต้องทําให้ลูกจ้างมี
ความเชื่อมัน่
ระบบที่ 3 การปรึ กษาหารื อ (System 3 : Consultative) ระบบนี้เป็ นการบริ หารงานแบบ
มีความมัน่ คง แต่ฝ่ายบริ หารไม่มีความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ระบบที่ 4 กลุ่มที่มีส่วนร่ วม (System 4 : Participative Group) เป็ นระบบการขยาย
ขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็ นมิตรกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในระดับสูงจากการมีส่วน
ร่ วมในการทํางานแบบกลุ่ม85
เดวิด แมคเคลแลนด์ (David McClelland) นักจิ ตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
ได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับสิ่ งจูงใจของมนุษย์ในการทํางานให้เกิดผลสําเร็ จ ทั้งในระดับบุคคลและระดับ
สังคม ผลของการศึกษาสรุ ปได้ว่าคนเรามีความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ
1. ความต้องการสัมฤทธิผล (need for achievement) เป็ นความปรารถนาจะทําสิ่ ง
หนึ่ งสิ่ งใดให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความสําเร็ จ มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความไม่สาํ เร็ จ
2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation) เป็ นความต้องการการอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นในสังคม ต้องการความเป็ นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น
3. ความต้องการมีอาํ นาจบารมี (need for power) ได้แก่ความต้องการรับผิดชอบ
บุคคลอื่น ต้องการควบคุมและให้คุณให้โทษแก่ผอู้ ื่นได้
โดยสาระสําคัญอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของเดวิด แมคเคลแลนด์
(David McClelland) คือ ผูท้ ี่จะทํางานให้ประสบความสําเร็ จต้องมีแรงจูงใจในด้านความต้องการ
สัมฤทธิผลอยูใ่ นระดับสูงหรื อกล่าวได้ว่าความสําเร็ จของงานจะทําได้โดยการกระตุน้ ความต้องการ
ด้านสัมฤทธิผลเป็ นสําคัญ ถ้าแต่ละคนมีความต้องการด้านสัมฤทธิผลสูงก็สามารถทํางานได้สาํ เร็ จ
และช่วยให้งานของหน่วยงานสําเร็ จไปด้วย86
โรเบิร์ต และไอวิง (Robert & Irving) ได้สรุ ปแนวคิดว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนร่ วมกับลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่ วม ในการเข้าไปมีส่วนร่ วมของสมาชิก
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หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอาจจะเป็ นไปโดยทางตรงและมีลกั ษณะเป็ นทางการ ซึ่งจะมีผลประโยชน์เป็ น
แรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อย่างไร
ก็ตามในกรณี ที่การมีส่วนร่ วมของสมาชิกเป็ นไปโดยทางอ้อมและไม่เป็ นทางการ การมีส่วนร่ วม
อาจจะไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ก็ได้ แนวคิดในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยหันมามุ่งเน้นเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่งการตัดสิ นใจเกิดขึ้ นโดยตัว
ผูบ้ ริ หาร เมื่อเวลาที่ ต ้องการประสานสิ่ งต่ าง ๆ ตลอดจนเป็ นการควบคุ มให้ผใู้ ต้บังคับบัญชา
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และเป้ าหมายขององค์การที่กาํ หนดไว้ ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูผ้ ลักดันผลสําเร็ จให้แก่
องค์การโดยผ่านผูใ้ ต้บงั คับบัญชารวมทั้งจะเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ขององค์การ ซึ่งในประเด็นเรื่ อง
ผลประโยชน์น้ ีเองที่ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วม87
ซัซคิน (Sashkin) ได้กล่าวถึงการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการให้
พนักงานได้มีการวางแผนและควบคุมกิ จกรรมการปฏิบตั ิงานด้ว ยตัว ของเขาเอง อย่างไรก็ตาม
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนและควบคุมงานได้ในลักษณะต่าง ๆ
ตามความสําคัญที่แตกต่างกันไป ซึ่งซัซคินได้เสนอวิธีสาํ คัญ 4 ประการในการบริ หารงานแบบมี
ส่วนร่ วม ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการตั้งเป้ าหมาย (Participation in Goal Setting) มีความหมายถึง
การที่ผปู้ ฏิบัติงานทั้ง ในระคับบุค คล ระดับผูบ้ ังคับบัญชาหรื อระดับกลุ่ม ได้มีส่ว นร่ ว มในการ
กําหนดเป้ าหมายของงานเพื่อที่ พ วกเขาจะได้พยายามทํางานหรื อผลการปฏิบัติ งานนั้น บรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้และเกิดผลงานที่ดี
2. การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making) เป็ นการมีส่วน
ร่ วมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการมีส่วนร่ วมให้คาํ ปรึ กษาหารื อในหลาย ๆ โอกาส มีอิทธิพลในการ
กําหนดเป้ าหมายของงาน มี ส่ว นร่ ว มรั บผิด ชอบในทางเลื อกของวิธี ก ารตัด สิ น ใจ ตลอดจน
ตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจต่าง ๆ
3. การมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา (Participation in Problem Solving) เป็ นความ
ต้องการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นผูม้ ีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
ทํางานโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลนั้น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ ๆ ใน
การพัฒนาปรับปรุ ง
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4. การมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in Change) การมีส่วนร่ วมใน
รู ปแบบนี้จะมีความยากและซับซ้อนและถือเป็ นจุดที่สาํ คัญสุ ด ซึ่งรู ปแบบนี้ มาหลังจากการมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหา โดยทั้งผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชานั้นได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้าง
วิเคราะห์และแปรความหมายของข้อมูลองค์การ เพื่อที่ จะทําให้เกิ ด นวัต กรรมใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหาขององค์การเพื่อนําไปสู่ความสําเร็ จในการพัฒนาองค์การ
นอกจากนี้ซซั คินยังได้เสนอรู ปแบบของผลกระทบจากการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
(The effect of Participation : A Model) ซึ่งแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 2 โดยรู ปแบบนี้ จะสรุ ปให้เห็น
ถึงการทํางานของการมี ส่ว นร่ ว ม โดยการมีส่ ว นร่ ว มแบบง่ ายก็คื อ การตั้งเป้ าหมายและการ
ตัดสินใจซึ่งจะมีลกั ษณะที่คล้ายกันคือ จะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้มีการควบคุมตนเองหรื อมีความเป็ น
อิสระในการทํางานมากขึ้นและในทางอ้อมจะทําให้เกิดการยอมรับและความผูกพัน ซึ่งการยอมรับ
และความผูกพันที่เกิดขึ้นนี้เป็ นหนึ่งในผลลัพธ์ที่ทาํ ให้เกิดประสิ ทธิผลของผลงานและผลผลิตมาก
ขึ้น การมีอิสระในการทํางานในระดับสูงนั้นเป็ นหนึ่ งในสองเงื่อนไขของความต้องการที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของงานตามหลัก วิทยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นการเพิ่ มความรู้ สึก ปลอดภัยให้ก ับพนักงาน
ส่ ว นอีก สองแบบนั้น มีค วามซับซ้อนมากกว่า คื อ การมี ส่ว นร่ วมในการแก้ปัญหาและในการ
วางแผนเพื่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง มี ผ ลเป็ นอัน ดับ แรกในการทํา ให้รู้ สึ ก ว่ า งานนั้น มี
ความหมาย มีคุณค่า โดยการที่รู้สึกว่างานนั้นมีความหมาย มีคุณค่าจะเป็ นการเพิ่ มความรู้สึกของ
การประสบความสําเร็ จและการทํางานได้ลุล่วงสมบูรณ์ ซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อ
ประสิทธิผลของงานและผลผลิตขององค์การได้ การมีคุณค่า มีความหมายของงานนั้นจะเป็ นสิ่ งที่
ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ทา้ ทายให้กบั พนักงานซึ่งเป็ นเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับการเพิ่ ม
ประสิทธิผลชองงานตามหลักวิทยาศาสตร์88

88

M. Sashkin, A Manager’s guide to participative management (New York :
AMA. Membership Publications Division, 1982), 110-113.
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ลักษณะการมีส่วนร่ วม ผลกระทบโดยตรง
การมีส่วนร่ วมใน
การตั้งเป้ าหมาย การมี
ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ

ควบคุม/
การมีอิสระ
ในงาน

การยอมรับและ
ความผูกพัน

ผลกระทบที่มากที่สุด

ความปลอดภัย
นวัตกรรม

การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ปัญหา การมี
ส่ วนร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลง

การบรรลุถึง
ความมี
ความหมายในงาน

ความท้าทาย

ประสิ ทธิผล
ของงานและ
ผลผลิต

ความพึงพอใจ

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลจากการใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ที่มา : M. Sashkin, A Manager’s guide to participative management (New York : AMA.
Membership Publications Division, 1982), 110-113.

จากแนวคิ ด และทฤษฏีที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ หารแบบมีส่ ว นร่ วมของนัก วิช าการ
ดังกล่าวจะเห็นว่าทุกคนให้ความสําคัญกับการให้อาํ นาจในการตัดสินใจ พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารและการเข้ามามีส่ว นร่ วมอย่างแท้จริ งในทุกกระบวนการ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ไว้วางใจกันความผูกพันต่อองค์กรและความรู้สึกเป็ นเจ้าของอย่างแท้จริ ง
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ไว้ดงั นี้
เรนซิส ไลเคอร์ ท (Rensis Likert) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
สรุ ปสาระสําคัญไว้ 8 ประการดังนี้
ประการที่ 1 ผูบ้ ังคับบัญชารั บฟังความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาถกเถียงปัญหาได้
ประการที่ 2 ผูบ้ ังคับ บัญชากระตุ ้น จู ง ใจผูใ้ ต้บัง คับบัญชาให้เ กิ ด กําลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยให้ผรู้ ่ วมงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารกิจการขององค์การ
กระตุน้ ให้เกิดทัศนคติในการเกื้อกูลองค์การ นําองค์การไปสู่เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
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ประการที่ 3 ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัว เป็ นไปโดยอิสระทั้ง
ในแนวดิ่ งและแนวราบ ข่าวสารภายในองค์การมีความถูกต้องเพียงพอ เชื่อถือได้
ประการที่ 4 ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิ ดเผย และ
โดยกว้างขวางเกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์การ การปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่างๆภายในองค์การ
ประการที่ 5 การตัดสินใจต่างๆกระทําโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ
ประการที่ 6 เปิ ดโอกาสให้ก ลุ่ ม เข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการกํา หนดเป้ าหมายการ
ดําเนินงานทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายมากขึ้น และถูกต้องตามความประสงค์อย่างแท้จริ ง
ประการที่ 7 การควบคุมงานมีลกั ษณะกระจายไปในหมู่ผรู้ ่ วมงานให้มีการควบคุ ม
กันเอง และเน้นในเรื่ องการแก้ปัญหาเป็ นหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมด้วยวิธีตาํ หนิหรื อดุด่าว่ากล่าว
ประการที่ 8 ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสําคัญของการพัฒนาตนเองของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยการส่งเข้าอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน89
เฮาส์ (House) ได้กล่าวถึงลักษณะของผูน้ าํ ที่ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารไว้ว่ า เป็ นพฤติ ก รรมการบริ หารที่ เ น้น ไปที่ ก ารแบ่ ง ปั น ข้อ มูล ข่ า วสาร (sharing
information) การแบ่งปั นอํานาจ (sharing of power) และการแบ่งอิทธิพล (sharing of influence)
ภายใต้องค์การต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พฤติกรรมผูน้ าํ ในลักษณะนี้ จะปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน
ลักษณะที่มีศกั ดิ์ศรี อย่างเท่าเทียมกัน และยอมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ใช้อิทธิพลต่อการกระทําและ
การตัดสิ นใจของตน นอกจากนั้นยังใช้วิธีการปรึ ก ษาหารื อกับผูใ้ ต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ โดยมีความคิดเบื้องต้นว่า การเพิ่มความเพียรพยายามของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการเข้าไป
มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้ าหมาย การวางแผน และการปฏิบตั ิงานนั้น หากเขาได้เรี ยนรู้
งานและบทบาทเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้เกิดความชัดเจนต่อบทบาทและความพึงพอใจมากขึ้น90
ฮังทิงตันและเนลสัน (Hungtington & Nelson) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมไว้ 3 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 การมีส่วนร่ วมโดยดูที่กิจกรรม เช่น การมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้ง
ลักษณะที่ 2 การมีส่วนร่ วมโดยพิจารณาจากระดับการบริ หาร 3 ระดับคือ ในระดับ
แนวราบซึ่งเป็ นการมีส่วนร่ วมโดยไม่จริ งจัง การมีส่วนร่ วมในแนวดิ่ ง เป็ นการมีส่วนร่ วมกับผูท้ ี่มี
อํานาจมากกว่าประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานที่เกี่ยวข้องทั้งแนวดิ่ งและแนวนอน
89

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

1961), 21.
90

Robert J. House, Managerial Process and Organization Behavior ss(New York :
Scott. Foresman and Company, 1976), 11.
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ลักษณะที่ 3 การมีส่วนร่ วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีอาํ นาจและควบคุม91
แอนโทนี (Anthony) ได้ระบุ ถึงลัก ษณะสําคัญ ของการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มว่ามี
องค์ประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้
ประการที่ 1 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (subordinate involvement)
โดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ของตนและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึ งถึงประโยชน์
ขององค์กรเป็ นหลัก
ประการที่ 2 สิ่ งที่ตดั สินใจต้องเป็ นเรื่ องสําคัญ (involvement in important decisions or
issues) การบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มจะต้องเปิ ดโอกาสให้ทุก ฝ่ ายที่ มีส่ว นเกี่ ย วข้องเข้ามามีส่ว น
ในการตัด สิ น ใจในเรื่ อ งสําคัญ โดยความสําคัญดังกล่า วเป็ นความสําคัญของทั้ง องค์ก รและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การที่ผบู้ ริ หารเลือกเฉพาะเรื่ องที่ไม่สาํ คัญหรื อไม่เกี่ยวข้องมาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
มีส่วนร่ วมลักษณะเช่นนี้ ไม่ใช่ลกั ษณะที่ถกู ต้องของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมลดลง แต่การแบ่ง
อํานาจการตัดสินใจไปให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา กลับทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามา
ประการที่ 3 มีการแบ่งอํานาจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา (shared authority) ตามหลักการ
แล้วการแบ่งอํานาจการตัดสินใจของผูบ้ ริ หารให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาไม่ได้ทาํ ให้อาํ นาจของผูบ้ ริ หาร92
สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้
4 ประการดังนี้
ประการที่ 1 การไว้เนื้อเชื่อใจกัน ได้แก่ การยอมรับ ไว้วางใจ รับผิดชอบ ยินดีที่จะ
ร่ ว มมือ คบหาสมาคม เปิ ดเผยข้อมูลที่จ ะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิ งานร่ ว มกัน มีส่ว นร่ ว ม
รับผิดชอบงานมากขึ้น ถ้าผูบ้ ริ หารกลัวการเสียอํานาจส่วนนี้และไม่ยอมแบ่งอํานาจการตัดสินใจไป
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้
ประการที่ 2 การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งแนวดิ่ งและ แนวขนานเพื่อจูงใจให้
เข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งงาน และพัฒนางานด้านต่างๆ
เพื่อผลสําเร็ จของงาน
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Hungtington, Sammual p. and Nelson, Joan, No easy choice: Political
participation in developing contries (New York : Mc Grew – Hill, 1975), 12-15.
92
Anthony, William, P, Participative Management (Massachusetts : AddisonWesley, 1978), 3-5.
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ประการที่ 3 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจร่ วมกัน โดยยึดเป้ าหมายเป็ นหลักและมี
ความรับผิดชอบร่ วมกัน ในผลของการตัดสินใจนั้นๆ
ประการที่ 4 การทํางานเป็ นที ม หมายถึงการทํางานโดยรวมเอาบุ ค คลหลายฝ่ าย
หลายหน้าที่ ซึ่งจําเป็ นจะต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจ ทั้งการศึกษาวัตถุประสงค์และการเข้าใจ
ปัญหา การแก้ปัญหาความขัดแย้งร่ วมกัน การตัดสิ นใจและการติดต่อสื่ อสารเพื่อความมุ่งหมาย
ร่ วมกันขององค์กร93
ชูชาติ พ่ว งสมจิ ต ร์ ได้สรุ ปหลัก การสําคัญ ของการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ วมไว้ 6
ประการคือ การกระจายอํานาจและการให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ (sharing authority and decision –
making) ความไว้ว างใจกัน (matual trust) การร่ ว มกํา หนดวัต ถุ ประสงค์ เป้ าหมายและร่ ว ม
รับผิดชอบดําเนิ นการ (sharing goal and responsibilities) มีความเป็ นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ (self – dependence and responsibility) ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็ น
เจ้าของหน่วยงานร่ วมกัน (sharing partnerships) และการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย
ต่อทุกคนที่มีส่วนร่ วมในการตัด สิ นใจ (providing accurate and update information for those
involved in decision – making)94
ประโยชน์ ของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์การ ซึ่ง
จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ ดังนี้
1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทุกระดับในองค์การ
2. ลดความขัดแย้งในการทํางาน เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
4. ช่วยให้ผรู้ ่ วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา
5. สร้างความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ
6. ลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม
7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
93

สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพ ฯ : บรรณกิจ, 2545), 27.
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8. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ95
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ไว้ดงั นี้
1. การมีส่วนร่ วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้อง
ทําให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทําให้การปฏิบตั ิมีความเป็ นไปได้มากกว่าการคิดคนเดียว
2. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารมีผลในทางจิตวิทยาคือทําให้เกิดการต่อต้านน้อยลง
ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น
3. เปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ในการทํางานร่ วมกัน ตลอดจนการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะ ใน
การทํางานร่ วมกันเกิดความมีนาํ้ ใจและความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น
5. การมีส่วนร่ วมจะทําให้ผลการปฏิบตั ิงานดีข้ ึน การตัดสิ นใจมีคุณภาพมากขึ้นและ
ส่งเสริ มให้มีการปรับปรุ งงาน ตลอดจนผูร้ ่ วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น96
จากแนวคิดที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้
ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมช่วยให้บรรยากาศ และการ
สื่อสารในองค์การดีข้ ึน ลดความขัดแย้ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
2. ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร โดยฝ่ ายบริ หารสามารถบริ หารพนักงานได้ง่ายขึ้น การ
ตัดสินใจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่ าย
3. ประโยชน์ต่อพนักงาน โดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริ หาร และ
ระหว่างพนักงานด้วยกันดีข้ ึน มีความไว้วางใจกันสูง มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์การมาก
ขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและข้อจํากัดขององค์การ
ความสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การสนับสนุ น ให้ประชาชนมีส่ว นร่ ว มในการบริ หารและจัดการศึก ษาในปั จ จุบนั นี้
ปรากฏเป็ นแนวทางเพื่อการปฏิบตั ิในนโยบายหลักของประเทศ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550 เป็ นแนวทางในการ
.
95

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ :
บุ๊คพอยท์, 2545), 71.
96
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, “รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา” (วารสารวิชาการ, 2545), 9-11.
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ปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาประเทศ เป็ นรัฐธรรมนูญที่มาจากความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามีสาระสําคัญดังนี้
มาตรา 49 บุ คคลย่อมมีสิทธิ์ เสมอกัน ในการรั บการศึก ษาไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รั ฐ
จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผูย้ ากไรผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ หรื อผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลําบาก ต องได รับสิ ทธิ
ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้ รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัด การศึ ก ษาอบรมขององค์ก รวิ ช าชี พ หรื อเอกชน การศึ ก ษาทางเลื อ กของ
ประชาชน การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู ตลอดชีวิต ย อมได รับความคุ ้ มครอง
และส่ งเสริ มที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในทางวิชาการ
การศึ ก ษาอบรม การเรี ย นการสอน การวิจ ัย และการเผยแพร งานวิ จ ัยตามหลัก
วิชาการ ย อมได รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิ่ น หรื อชุมชนท้องถิ่ นดั้งเดิม ย
อมมี
สิทธิอนุรักษ์ หรื อฟื้
นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น
และของชาติ แ ละมี ส่ ว นร่ วมในการจัด การ การบํา รุ งรั ก ษา และการใช้ป ระโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้ านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
1. คุ ้ม ครองและพัฒ นาเด็ ก และเยาวชน สนับ สนุ น การอบรมเลี้ ย งดู แ ละให้
การศึกษาปฐมวัย ส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริ มสร้ างและพัฒนาความเป็ น
ปึ กแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้ องสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้ แก่
ผู้ สูงอายุ ผู้ ยากไร้
ผู้ พิการหรื อทุพพลภาพและผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลําบาก ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนและพึ่งพาตนเองได้
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาระบบสุ ข ภาพที่ เน้น การสร้ างเสริ มสุ ข ภาพอัน
นําไปสู่ สุขภาวะที่ย งั ่ ยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่ งเสริ มให ประชาชนได รับบริ การ
สาธารณสุ ข ที่มีมาตรฐานอย่างทั ่ วถึงและมีประสิ ทธิภ าพ และส่ งเสริ มให้ เอกชนและชุ มชนมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริ การสาธารณสุข โดยผูม้ ีหน้าที่ให้ บริ การดังกล่าว
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ซึ่ งได้ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชี พและจริ ย ธรรม ย อมได รั บความคุ ้มครองตาม
กฎหมาย
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้ มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมาย
เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ ก้ าวห
น้าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝั งให้ ผู้ เรี ยนมีจิตสํานึ กของความเป็
นไทย มี ร ะเบี ย บวิ นัย คํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ วนรวมและยึด มั ่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้ เท่าเทียมและสอดคล องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ในศิลปวิทยาการแขนงต่ าง ๆ และเผยแพร่
ข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั ที่ได รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั จากรัฐ
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู รักสามัคคีและการเรี ยนรู ปลูกจิตสํานึก และ
เผยแพร
ศิลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ข องชาติ ต ลอดจนค่ านิ ยมอัน ดี งามและภูมิ ปั ญญา
ท้องถิ่น
มาตรา 289 องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นย อมมีอาํ นาจหน้าที่บาํ รุ งรักษาศิลปะ
จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึ กอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้ องถิ่ นนั้น และเข าไปมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคล องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในท้ องถิ่นตามวรรคสอง องค์ กรปกครองส่วนท้ อง
ถิ่นต้องคํานึงถึงการบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้
องถิ่นด้ วย
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ในเรื่ องเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษาได้ให้ความสําคัญกับชุมชนและส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เอกชน
ประชาชนและภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น เข้ามามีบทบาทในการจัด การศึก ษาเพื่อให้เกิ ด คุ ณ ภาพทาง
การศึกษาและจัดการศึกษาได้ตรงกับสภาพความต้องการของท้องถิ่ น กรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนจึงมีบทบาทหน้าที่กาํ กับดูแลให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ
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1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ กล่าวถึงแนวทางในการ
พัฒนาประเทศที่กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งได้จดั ทําขึ้น
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนจากทุกภาคทุกส่วนของประเทศที่ได้รวมพลังกันระดม
ความคิด กําหนดวิสยั ทัศน์ของสังคมไทยและร่ วมจัดทํารายละเอียดของแผน โดยทุกฝ่ ายเห็นพ้อง
ร่ วมกันให้อญั เชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ในส่วนของการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาได้
กําหนดไว้ในบทที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและการคุม้ ครองทางสังคม ข้อ 3.1 การ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (2) การปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต ข้อ 2.5 สนับสนุ นให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน เอกชนและสถาบันทางศาสนา มี
บทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและความ
พร้อมของผูเ้ รี ยนในแต่ละพื้นที่และกลุ่ม เป้ าหมายได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้ให้ความสําคัญ
ในการมีส่วนร่ วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน เอกชนและสถาบัน ทางศาสนาที่ อยู่ใน
ท้องถิ่ นในการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับศัก ยภาพและความพร้อมของผูเ้ รี ยน ดังนั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาในฐานะตัวแทนของประชาชนในการเข้าร่ วมบริ หาร
และจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงต้องมีส่วนร่ วมในการสร้างทางเลือกที่หลากหลายและกํากับ
ดูแลให้มีการพัฒนานักเรี ยนให้เต็มตามศักยภาพ สามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งในโรงเรี ยนและใน
ชุมชน97
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พนม พงษ์ไพบูลย์และคณะ ให้ความเห็น ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ เป็ น
กฎหมายแม่ บ ทในการจัด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2540 เป็ นแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 บททัว่ ไป ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 8 (2) ให้สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและในมาตราที่ 9 (6) การมีส่วนร่ วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น จะเห็นว่าความมุ่งหมายและหลักการในการจัด
การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉ บับนี้ ได้แ สดงให้เ ห็ น ถึงความต้องการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยให้ทุกฝ่ ายในสังคมได้เข้ามามีส่วนในการจัด
การศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงต้องดําเนินการให้มีการสนับสนุนจากสังคมเพื่อให้
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การบริ หารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบนั 98
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 (กรุ งเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักชัน่ , 2544), 1-117.
98
พนม พงษ์ ไ พบู ล ย์แ ละคณะ, รวมกฎหมายการศึ ก ษาเข้ าสู่ โครงสร้ างใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ (กรุ งเทพฯ:วัฒนาพานิช, 2546), 105-162.
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549
พนม พงษ์ไพบูลย์และคณะ ได้กล่าวถึง แผนการจัดการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.25452559 ว่าแผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ เป็ นแผนยุท ธศาสตร์ ที่น ําสาระของการปฏิรู ปการศึก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบตั ิ เป็ นกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งได้นาํ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นฐานในการ
กําหนดแผน โดยมีศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเป็ นกระบวนการ
โดยรวมที่ “คน” เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาได้
กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของแผน ในส่วนของการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็ นฐานใน
การพัฒนาคนและสร้างสังคม คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ เน้นการสนับสนุ นการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาด้วยการให้ทุกส่วน
ของสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลายอย่างต่อเนื่ องตลอด
ชีวิตจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ต่อไป99
จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่ งชาติเป็ นแผนระยะยาวถึง 15 ปี คือ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่ พ.ศ.2545 จนถึง พ.ศ.2559 ดังนั้นการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน
สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึก ษาต้องดําเนิ น การให้เป็ นไปตามแนวนโยบาย เพื่อดําเนิ น การในการบริ หารและจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อผลในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่มีความเข้มแข็ง
แนวความคิดการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้กล่าวว่าแนวความคิดของการมีส่วนร่ วมขึ้นอยู่กบั ระดับความ
สมัครใจแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
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ระดับที่ 1 การมีส่วนร่ วมโดยสมัครใจ เป็ นการมีส่วนร่ วมที่เกิดขึ้นจากการริ เริ่ มของ
ประชาชนเอง
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่ วมโดยการชักนํา เป็ นการมีส่ว นร่ ว มที่เกิดจากการชักนําจาก
ภายนอกหรื อจากชนชั้นนํา โดยอาศัยความแกรงใจที่ประชาชนอาจจะมีผลต่อบุคคลที่นับถือ หรื อ
จากเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ หรื ออาจจะใช้สิ่ งล่อใจที่ เป็ นผลตอบแทนทางวัต ถุ หรื อจิ ต ใจกระตุ ้น ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
99

เรื่ องเดียวกัน, 271-371.
ระดับที่ 3 การมี ส่ว นร่ ว มโดยการบังคับ เป็ นการมีส่ว นร่ วมที่ เกิ ด การใช้อาํ นาจที่
เหนือกว่าไปใช้บงั คับหรื อระดมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา100
การดําเนินการให้มีส่วนร่ วมของประชาชนนั้น ขึ้นอยูก่ บั การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนในกิจกรรม โดยต้องคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่ วม เพราะปัจจัยต่าง ๆ จะ
ส่งผลโดยตรงต่อบทบาทในการมีส่วนร่ วม ปัจจัยการมีส่วนร่ วมแบ่งได้ 2 ประการ ดังนี้
1. ปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้ทาํ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค์ต่อการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนกับโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตปริ มณฑล กรุ งเทพมหานคร เห็นว่าปั จจัยที่
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
1.1.1 โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จแบบอุต สาหกรรมจะช่ว ยให้ชุมชนมีความ
พร้ อมในการสนับสนุ นโรงเรี ยนด้านการเงิ น เพราะเป็ นย่า นอุ ต สาหกรรมย่อมทําให้เกิ ด ภาวะ
เศรษฐกิจดี
1.1.2 ลัก ษณะนิ สัย ของคนไทยช่ ว ยส่ ง เสริ มการเข้า มามี ส่ ว นร่ วมกับ
โรงเรี ยน กล่าวคือโดยทัว่ ไปคนไทยมีนิสยั ชอบทําบุญสุนทาน ไม่ค่อยจะปฏิเสธคําขอร้องของผูอ้ ื่น
โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่เป็ นสถาบันสอนบุตรหลานให้เป็ นคนดี มีความรู้
1.1.3 ระบบการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุน้ ให้นกั การเมืองเข้า
มามีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยน ซึ่งในช่วงที่การเลือกตั้งผูส้ มัครมักจะต้องเข้าไปพบปะประชาชนและ
ช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมโดยเฉพาะวัดกับโรงเรี ยนที่เป็ นสถาบันหลักของชุมชน
1.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน
1.2.1 ความศรั ทธาของชุ มชนที่ มีต่อโรงเรี ยน หากโรงเรี ย นสร้ างความ
ศรัทธาให้กบั ชุมชนได้ เช่น ผลการเรี ยนดี นักเรี ยนสามารถสอบชิงทุนหรื อสอบเข้าสถาบันที่มี
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ชื่อเสี ยงได้ โรงเรี ยนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรี ยนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ ครู
อาจารย์เอาใจใส่นกั เรี ยน ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้จะทําให้ชุมชนเกิดความศรัทธาต่อโรงเรี ยน

100

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการมี
ส่ วนร่ ว มของชุ มชนกับโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตปริ มณฑล กรุ งเทพมหานคร (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540), 20.
1.2.2 ชุ มชนมีค วามรู้ สึก ว่าเราเป็ นเจ้าของโรงเรี ยนและต้องมีหน้าที่ ต่ อ
โรงเรี ยน ความรู้สึกดังกล่าวมักจะอยูใ่ นรู ปของโรงเรี ยนของเรา การเป็ นศิษย์เก่า การเป็ นบุคคลที่
มีส่วนร่ วมในการก่อตั้งและทํานุบาํ รุ งโรงเรี ยน การเป็ นผูป้ กครองนักเรี ยน ฯลฯ
1.2.3 ความคาดหวัง ของชุ ม ชนต่ อ โรงเรี ยน ได้แ ก่ ความคาดหวัง ว่ า
โรงเรี ยนจะสัง่ สอนบุตรหลานของเขาให้เป็ นคนเก่ง คนดีและคาดหวังให้โรงเรี ยนมีคุณภาพไม่เป็ น
รองโรงเรี ยนอื่น
1.2.4 ชุมชนมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั โรงเรี ยน หากผูบ้ ริ หารและครู เข้าร่ วม
กิจกรรมกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ โรงเรี ยนให้ก ารตอบรั บชุมชนอย่างดี โรงเรี ยนเอาใจใส่ บุต ร
หลานของประชาชนชุมชนก็จะให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนด้วยดี
1.3 ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.3.1 ปั จ จั ย เกี่ ย วกับ ผู้บ ริ หารและครู ซึ่ งได้ แ ก่ ผู้บ ริ หารและครู มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน ให้เกียรติและให้กาํ ลังใจแก่ผเู้ ข้ามามีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยน โรงเรี ยนมี
ครู เก่าหรื อศิษย์เก่าปฏิบตั ิหน้าที่
1.3.2 เป็ นครู อยูใ่ นโรงเรี ยน ครู สนใจและเอาใจใส่การเรี ยนการสอน ฯลฯ
1.3.3 ปั จ จัยเกี่ ยวกับผลงานและวิธีปฏิบตั ิ ข องโรงเรี ยน เช่ น โรงเรี ย นมี
ชื่อเสียงด้านวิชาการ มีความน่าเชื่อถือในเรื่ องการเงิน โรงเรี ยนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา
ขึ้น อยู่กบั ปั จ จัย หลายประการด้ว ยกัน ที่ สาํ คัญคือ ผูบ้ ริ หารและกรรมการสถานศึก ษาจะต้องให้
ความสํา คัญ ของการมี ส่ ว นร่ วมจะต้อ งมี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ สร้ า งความสัม พัน ธ์อ ัน ดี ก ับ ชุ ม ชน
นอกจากนี้จะต้องสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาเพื่อสร้างความศรัทธาให้ชุมชน ประชาชน
จะได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีคุณภาพ
2. ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคในการมีส่วนร่ วม
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ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ชูชาติ พ่วงสมจิต ร์ ได้ศึกษาและเสนอปั จจัยที่เป็ น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของชุนกับสถานศึกษาไว้ 3 ปัจจัย คือ
2.1 ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
2.1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับเวลาว่างในการจะเข้ามามีส่วนร่ วมกับสถานศึกษา ภาวะ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจตกตํ่า การตกงาน เป็ นต้น ทําให้ชุมชนสนับสนุนสถานศึกษา
ได้นอ้ ยและขอความร่ วมมือได้ยากขึ้น
2.1.2 ปั ญ หาความแตกแยกในชุ มชนอัน เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในท้องถิ่น ทําให้สถานศึกษาต้องเลือกรับการสนับสนุนและระบบการบันจุแต่งตั้งโยกย้าย
ของข้าราชการไม่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน ประกอบด้วย
2.2.1 ความศรัทธาในสถานศึกษาน้อยลง ขาดความผูกพันกับชุมชน
2.2.2 คนในชุมชนมีภาระมากขึ้น ไม่มีเวลาว่างและความขัดสนของคนใน
ชุมชน
2.3 ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.3.1 ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การขาดความสัมพันธ์กบั
ชุมชน ไม่ให้ค วามสําคัญกับผูเ้ ข้ามามีส่วนร่ วม ทํางานโดยไม่ปรึ กษาหารื อ จําบุ คคลที่ให้การ
ช่วยเหลือไม่ได้ ไม่เร่ งแก้ปัญหา ประพฤติตนไม่เหมาะสมและกีดกันการเข้ามามีส่วนร่ วมของคน
ในชุมชน
2.3.2 การปฏิบตั ิงานและผลงานของสถานศึกษา ได้แก่ การแต่งตั้งผูท้ าํ งาน
ร่ ว มกับชุมชนไม่เหมาะสม ไม่ตอบแทนชุ มชน ไม่กาํ หนดบทบาทที่ เหมาะสมแก่ผเู้ ข้ามาร่ ว ม
สถานศึก ษาทําให้ประชาชนเดื อ ดร้ อน ความเอาใจใส่ นัก เรี ย นน้อยลง ไม่มีผลงานที่ ประสบ
ความสําเร็ จและข่าวในทางลบของสถานศึกษา101
จากปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคในการมีส่วนร่ วมที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า สภาพที่เป็ น
ปัญหาในการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาเนื่องมาจากปัญหาส่วนตัวของกรรมการเอง
เช่ น ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ การปฏิ บัติ ต ามวัฒ นธรรม ระบบบางประการของสั ง คมไทย
นอกจากนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาไม่เห็นความสําคัญของกรรมการ รวมทั้ง
การไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทั้งฝ่ ายบริ หารและกรรมการ ซึ่ งปั ญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้
ในการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม จึงควรนําปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคมาแก้ไขเพื่อดําเนินงานใน
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารซึ่งจะเป็ นไปเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริ ง
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ลักษณะและรู ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
จากแนวความคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกในองค์การ
ได้เข้ามาเกี่ ย วข้องในการปฏิบัติ งานด้ว ยความสมัค รใจ ด้ว ยความเป็ นมิ ต ร จนองค์ก รบรรลุ
.
101

เรื่ องเดียวกัน, 268-273.
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายนั้น ได้มีนกั วิชาการกล่าวถึงลักษณะและรู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ไว้ดงั นี้
อลาสแต (Alastair) ได้ให้คาํ จํากัดความของการมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย
มิติที่ 1 คือการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจว่าอะไรควร
มิติที่ 2 คือการมีส่วนร่ วมเสี ยสละในการพัฒ นาการลงมือปฏิบัติการตามที่ได้
ตัดสินใจ
มิติที่ 3 คือการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินงาน
มิติที่ 4 คือการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล102
โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen ; & Uphoff) ได้แบ่งชนิ ดของการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4
ชนิด
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
คือ ริ เริ่ มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบตั ิการ
2. การมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บัติ ต าม (Implementation) ประกอบด้ว ยการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรการบริ หารและการประสานขอความร่ วมมือ
3. การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ทางวัตถุ
ผลประโยชน์ทางสังคมหรื อผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation)103
อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ ได้กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมควรมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นกระบวนการของการให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจ
2. เป็ นการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของบุคคล
3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของการบริ หาร
4. การบริ หารโดยการมี ส่ว นร่ วมตั้ง อยู่บ นพื้นฐานของแนวคิ ด ของการแบ่ ง
อํานาจหน้าที่ที่ผบู้ ริ หารแบ่งอํานาจหน้าที่การบริ หารให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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Alastair T. White, Why Community Participation (United Nation : Children’s
Fund, 1982), 18.
103
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T., Participation’s Place in Rural Development :
Seeking Clarity Through Specificity (World Development, 1980), 213-218.
5. ต้องการให้ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชามีส่ว นเกี่ ย วข้องอย่า งแท้จ ริ ง ในกระบวนการ
ตัดสินใจที่สาํ คัญขององค์การ มิใช่เพียงแต่ห่วงใยหรื อสัมผัสปัญหา104
สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมว่ามี 4 แบบ คือ
1. แบบกลุ่มงาน ประกอบด้วย ผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาและบุคคล
อื่ น ในองค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทํา งานร่ วมกัน และประสานงานกัน เพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายและมี
ประสิทธิภาพทําให้เป็ นประชาธิปไตยเกิดขึ้นภายใต้ความคิด “การเพิ่ มงานและความรับผิดชอบ”
คื อ ปั จ จัย จู ง ใจ อัน ได้ แ ก่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความสํา เร็ จ การยกย่ อ ง งานที่ น่ า สนใจ
ความก้าวหน้าและความเจริ ญเติบโตส่ วนบุ คคล ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะมีอาํ นาจหน้าที่ ความเป็ น
อิสระและการมีส่วนร่ วมมากขึ้น
2. แบบโครงการหรื อเมทริ กซ์ (Matrix or Project Management) เป็ นการจัด
โครงสร้ างองค์การโดยรวมใหม่ มีผอู้ าํ นวยการโครงการเพื่อประสานงานกับหน่ ว ยงานต่ าง ๆ
องค์การจะผลักดันการตัดสินใจลงสู่ขา้ งล่าง อาศัยพนักงานมีความชํานาญเฉพาะด้านสูงและจะมี
บทบาทในการตัดสินใจสูง
3. การร่ ว มเจรจาต่ อรอง มีสหภาพแรงงานเป็ นตัว แทนในการเจรจาต่ อรอง
ผูแ้ ทนสหภาพเป็ นตัวแทนในการตัดสินใจ
4. ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy) องค์การมีลกั ษณะ
เป็ นประชาธิปไตย ให้ความสําคัญกับความต้องการตัดสินใจของพนักงาน คนงานอาจได้รับเลือก
เป็ นคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการวางแผนและนโยบายแต่งตั้งโดยฝ่ ายบริ หาร คนงานมี
บทบาทในการบริ หารมากขึ้ น ฝ่ ายบริ หารสามารถมอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ ค นงานเป็ น
คณะกรรมการนโยบายต่าง ๆ105
จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงเทคนิคการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนี้
1. ใช้กบั กลุ่มงานเฉพาะกิจและในรู ปแบบคณะกรรมการ
2. ใช้ในรู ปแบบคณะกรรมการให้คาํ ปรึ กษา
3. การนําแนวความคิดของหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin) มาใช้
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4. ใช้การติดต่อสื่อสารแบบเปิ ดประตู (Open Door)
5. ใช้การระดมความคิด
104

อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ, การมีส่วนร่ วมของพนักงานกับการเพิ่มประสิ ทธิผล, ข่าว
ศูนย์กฎหมายธุรกิจ, 9 (92) : 36.
105
สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพฯ : บรรณกิจ, 2545) 42.
6. ใช้การฝึ กอบรมแบบต่าง ๆ
7. ใช้การบริ หารโดยมีวตั ถุประสงค์106
นํ้ าทิ พ ย์ เสื อ สารั ต น์ ได้ส รุ ปทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนกับ
การศึกษาทั้ง 4 ทฤษฎี
1. การเกลี้ ยกล่อมเป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ จ ะนํา ไปสู่ ก ารมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ตรงกับความต้องการพื้นฐานที่เกิดความพึงพอใจของมนุษย์
2. ขวัญดียอ่ มนําไปสู่การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
3. ความรู้สึกเป็ นตัวของตัวเองในการที่จะอุทิศผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้เกิด
ความพอใจในเกียรติและมีความผูกพันต่อท้องถิ่นและชุมชนของตน
4. ผูน้ าํ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการระดมความร่ วมมือปฏิบตั ิงานอย่างมี
ขวัญ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ รวมทั้งการใช้ระบบบริ หารเพื่อเป็ นการให้
ปฏิบตั ิตามนโยบายให้บรรลุเป้ าหมาย107
โดยสรุ ป ลักษณะและรู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการมีส่วนร่ วมที่
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ ส่ วนร่ วมใน
ผลประโยชน์และส่วนร่ วมในการประเมินผล โดยรู ปแบบการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมควรเป็ น
การมีส่วนร่ วมแบบกลุ่มงานหรื อในรู ปคณะกรรมการ เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน แผนงาน โครงการ
ได้รับการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบเหมาะสม จนเป็ นที่ยอมรับและเห็นชอบทุกฝ่ าย
การบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมเป็ นลักษณะดังกล่าวข้างต้น แล้ว นั้น หากจะให้มีค วาม
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพของงานยิง่ ขึ้นควรจะต้องเพิ่มการทํางานเป็ นทีมเข้ามาอีกประการหนึ่ ง
ด้วยเป็ นการบริ หารที่เป็ นแนวคิดพื้นฐานสําคัญของความสําเร็ จในการบริ หารจัดการองค์กรให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และเป็ นรู ปแบบการทํางานที่ได้รับการพัฒนาส่ งเสริ มให้มี
ประสิ ทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารตระหนักดีว่าความสําเร็ จในการทํางานนั้น
ไม่ได้เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในองค์กรตามลําพัง แต่เกิดจากพลังของการมีส่วนร่ วมของทุก

73
ฝ่ าย โดยอาศัย ความร่ ว มมือกัน ในด้า นทัก ษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ ละบุ ค คลซึ่ งเป็ น
การทํางานร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารปฏิสมั พันธ์กนั
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จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัตกิ ารบริหารสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ : บุ๊คพอยท์,

2545) 72-73.
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นํ้ าทิพย์ เสือสารัตน์, การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาในโรงเรี ยน
อนุ บาลเอกชน กรุ งเทพมหานคร (วิทยานิ พนธ์ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546) 27.
โดยตรงและต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ทําให้สมาชิกทีมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสําคัญต่อการ
ทํางานของทีม สามารถเสริ มสร้างการทํางานให้มีระบบ สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ก่อให้เกิดเป็ นพลังความสามัคคีในการทํางานขององค์กร มีความพร้อมในการทํางานและทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสู่คุณภาพของการทํางานได้
มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของการทํางานเป็ นทีมไว้ ดังนี้
โกยอล (Goyal) ให้ความหมายของการทํางานเป็ นทีมว่า หมายถึง การประสานกันโดย
การร่ ว มมือร่ ว มใจกัน ของกลุ่มซึ่ งสมาชิ ก มีค วามรั บผิดชอบ และกระตื อรื อร้ น ที่ จ ะทํางานให้
บรรลุผลสําเร็ จ108
ณัฏฐพันธ์ เขจรนัน ทน์และคนอื่น ๆ ได้ให้ค วามหมายไว้ว่า การทํางานเป็ นที ม
หมายถึง กลุ่มคนที่ตอ้ งมาทํางานร่ วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน และเป็ นการรวมตัวที่จะต้อง
อาศัยความเข้าใจ ความผูกพัน และความร่ วมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อที่สมาชิกแต่
ละคนจะสามารถทํางานร่ วมกัน จนประสบความสําเร็ จและเป้ าหมายสูงสุดของทีม109
ปราณี รามสูตร ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การทํางานเป็ น
กลุ่มประเภทหนึ่ งที่สมาชิกทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะคน ทุกบทบาทต้องประสานกัน
และมีผลต่อกันและกัน โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันที่ผลสําเร็ จของงานนั้น110
ทิศนา แขมมณี กล่าวว่า การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่ วมกัน
ปฏิบตั ิงานอย่างใด อย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ111
วรภา ชัยเลิศวณิ ชกุล ให้ความหมายของการทํางานเป็ นทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่
ทํางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน โดยสมาชิกต้องเสี ยสละความเป็ นส่ วนตัวเท่าที่
จําเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว112
108
Goyal, R.C., Handbook of Hospital Personnel Management (India :Prantice –
Hall, 1993), 232.
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และคนอื่น ๆ, การสร้ างทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (กรุ งเทพฯ :
เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545), 10.
110
ปราณี รามสูตร, พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาคน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2545), 170.
111
ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพันธ์ เพือ่ การทํางานเป็ นทีมและการจัดการเรียนการสอน
(กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545), 10.
112
วรภา ชัยเลิศวณิ ชกุล, การประชาสัมพันธ์ และการสร้ างเครือข่ าย (กรุ งเทพฯ :
สํานักงานข้าราชการพลเรื อน, 2545), 14.
เล็ก สมบัติ ให้ความหมายของการทํางานเป็ นทีม หมายถึง การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่
2 คนขึ้นไป เข้ามาทํางานเพื่อให้งานสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ โดยร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจร่ วม
ปฏิบตั ิและพึ่งพาอาศัยกันและให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน113
สุนทรี ดวงทิพย์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทํางานเป็ นทีม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปรวมกลุ่มกันซึ่งอาจเรี ยกว่า ทีม กลุ่ม หรื อทีมงาน ประกอบด้วยหัวหน้าทีมและทีม ทุกคนใน
ทีมจะต้องร่ วมมือร่ วมใจกัน มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด มีความสามัคคี มีเป้ าหมายเดียวกัน
มีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน หัวหน้าทีมจะต้องเป็ นผูโ้ น้มน้าวให้สมาชิกทุ่มเทกําลังกายกําลังใจ
ให้กบั หน่วยงาน เพื่อให้งานต่างๆสําเร็ จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ114
อมรทิพย์ ทิพย์ประทุม ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทํางานเป็ นทีม หมายถึง รู ปแบบการ
รวมกลุ่มกันทํางานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การทํางานเป็ นทีมเป็ นการร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
ไปตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์กรหรื อทีมงานที่สร้างร่ วมกันโดยสมาชิกของทีมมีการ
ประสานสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือกันในการทํางาน115
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ ให้ความหมายของการทํางานเป็ นทีม หมายถึง การที่บุคคลมา
รวมกลุ่มกัน เพื่อร่ วมมือกันในการกระทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีการร่ วมมือกัน
ประสานงานกัน มุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดําเนินกิจกรรม
ให้งานบรรลุเป้ าหมาย116
สมชาติ กิจยรรยงและจีรชา ใจเปี่ ยม กล่าวว่า การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงาน
”
113

เล็ ก สมบั ติ , กล ยุ ท ธ์ การบริ ห ารง านส วั ส ดิ การสั งค ม ( กรุ ง เทพ ฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545), 9.
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สุนทรี ดวงทิพย์, การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การวิชาการ
ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกํา แพงเพชร (กําแพงเพชร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2548), บทคัดย่อ.
115
อมรทิพย์ ทิพย์ประทุม, ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั คุณลักษณะทีมงานที่ดีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุ รินทร์ (ปริ ญญา
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต การบริ หารการศึกษา, 2548), 45.
116
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, การทํางานเป็ นทีม เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556.เข้าถึงได้จาก
http://www.Kmutt.ac.th/Organization/ssc334/asset2.html.
และบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงานนั้น ๆ มีการประสานงานกัน ร่ วมมือ สามัคคี มีเป้ าหมาย
ร่ วมกัน และเชื่อใจกัน117
สรุ ปได้ว่า การทํางานเป็ นทีม หมายถึงการร่ วมกันทํางานของสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้ าหมายเดียวกันจะทําอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่ วมกัน มีการ
วางแผนการทํางานร่ วมกัน การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญในทุกองค์กร การทํางานเป็ นทีมเป็ น
สิ่ งจําเป็ นสําหรับการเพิ่ มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการบริ หารงาน การทํางานเป็ นทีมมี
บทบาทสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็ จของงานที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็ นอย่างดี
ความสําคัญของการทํางานเป็ นทีม
การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญต่อการบริ หารงานในองค์กรให้ประสบผลสําเร็ จ
มีนกั วิชาการได้ให้แนวคิดและให้ความสําคัญไว้ ดังนี้
วิลาพร มาพบสุข กล่าวว่า การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญต่อบุคคลและองค์กร ดังนี้
1. เกิดความสามัคคี และความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างสมาชิกในทีมงานและช่วยเหลือ
กัน ทํางานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน อีกทั้งเป็ นการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีดว้ ย
2. ทีมงานจะก่อกําเนิดงานเล็ก ๆไปสู่งานใหญ่ และงานใหญ่จะประสบความสําเร็ จได้
จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจกันทํางาน
3. สมาชิกทุกคนมีโอกาสปรึ กษาหารื อกันเพื่อสร้างมาตรฐานของงาน ในขณะเดียวกัน
สามารถพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับความสําเร็ จ และความเจริ ญก้าวหน้าของทีม
4. มาตรฐานการทํางานที่ ดีข องทีมงานทีมหนึ่ งในองค์ก รจะมีผลดี ต่อการกําหนด
มาตรฐานงานแก่ทีมงานในหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์กรเดียวกัน ซึ่งทําให้มาตรฐานการทํางานของ
ภาพรวมทั้งองค์กรดีไปด้วย
5. ทําให้องค์กรมีการเจริ ญเติบโต มีมาตรฐานที่ดี มีบรรยากาศในการทํางานดี สมาชิก
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มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รักใคร่ ชอบพอกัน และไม่มีความขัดแย้งกันในการทํางานและรู้บทบาท
หน้าที่รับผิดชอบของตน ซึ่งส่งผลที่ดีต่อทั้งองค์กร118

117

สมชาติ กิจยรรยงและจีรชา ใจเปี่ ยม, เกมกิจกรรมเพือ่ การเสริมสร้ างและพัฒนา
ทีมงาน (กรุ งเทพฯ : พาวเวอร์ฟลู ไลฟ์ , 2552), 56.
118
วิลาพร มาพบสุข, มนุษยสัมพันธ์ กบั การทํางานเป็ นทีม (กรุ งเทพฯ : เอชเอ็นกรุ๊ ป,
2543), 314.
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับทีมงานไว้ว่า แนวคิดเรื่ องทีมงานเป็ น
แนวคิดที่สําคัญที่เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดงานใหม่ขององค์กร ในปั จจุ บนั บริ ษทั และองค์ก ร
ต่างยอมรับว่า การทํางานเป็ นทีมเป็ นวิธีที่เหมาะสม สามารถใช้ได้ดีวิธีหนึ่ ง ที่จะช่วยสร้างคุณภาพ
ขององค์กรให้สูงได้119
แมคเกรเกอร์ ได้กล่าวถึงลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. บรรยากาศการทํางานของทีมไม่ตึงเครี ยด มีความสะดวกสบาย
2. สมาชิกมีความเข้าใจและยอมรับภารกิจของทีม
3. สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และต่างก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
กันและกัน
4. สมาชิกได้มีโอกาสแสดงออกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเพื่อมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของทีม
5. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่ องงานไม่ได้เอาเรื่ องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
6. ทีมงานมีความตระหนักอยูเ่ สมอเกี่ยวกับภารกิจของทีมงาน
7. การตัดสินใจของกลุ่มเป็ นการตัดสินใจที่ได้ฉนั ทานุ มตั ิจากทุกฝ่ ายไม่ได้ตดั สิ นโดย
เสียงส่วนใหญ่
8. เมื่อมีการมอบหมายงานให้สมาชิก สมาชิกจะได้รับการชี้แจงเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
ชัดเจนและยอมรับภารกิจเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ120
วิภาพร มาพบสุข ให้ความสําคัญของการทํางานเป็ นทีมว่า มีความสําคัญต่อบุคคลและ
คนในองค์กรดังต่อไปนี้
1. เกิดความสามัคคีและความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างสมาชิกในทีมงาน และช่วยเหลือ
กันทํางานเพื่อให้บรรลุจุดหมายเดียวกันอีกทั้งเป็ นการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีดว้ ย
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2. ทีมจะเป็ นผูก้ ่อกําเนิดงานเล็ก ๆ ไปสู่งานใหญ่และงานใหญ่จะประสบความสําเร็จ
ได้ จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจกันทํางาน
3. สมาชิ ก ทุ ก คนที่ ไ ด้โ อกาสปรึ กษาหารื อกัน เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานของงานใน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับความสําเร็ จและความเจริ ญก้าวหน้าของทีมงาน
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สุเทพ พงศ์ศรี วฒั น์, เอกสารการสอนรายวิชาพฤติกรรมองค์การ (เชียงราย : คณะครุ
ศาสตร์สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2544), 405.
120
สุนนั ทา เลาหนันท์, การสร้ างทีมงาน (กรุ งเทพฯ : ดี. ดี. บุ๊คสโตร์, 2544), 39.
4. มาตรฐานการทํางานที่ ดีข องทีมงานทีมหนึ่ งในองค์ก ารจะมีผลดีต่ อการกํา หนด
มาตรฐานงานแก่ทีมงานในหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์การเดียวกัน ซึ่งทําให้มาตรฐานการทํางานของ
ภาพรวมทั้งองค์การดีไปด้วย
5. ทําให้องค์การมีการเจริ ญเติบโตมีมาตรฐานงานที่ดี มีบรรยากาศในการทํางานดี
สมาชิกมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สมาชิกรักใคร่ ชอบพอกันและไม่มีความขัดแย้งในการทํางาน
สมาชิกของทีมงานมักจะเห็นด้วยกับผูบ้ ริ หารระดับสูงมากกว่าคิดด้วยผลประโยชน์เฉพาะตน และ
สมาชิกทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสําเร็ จในประสิทธิภาพ121
พรชัย คํารพ ให้ความสําคัญของการทํางานเป็ นทีมว่า นอกจากการมีส่วนร่ วมการ
บริ หารงานในองค์กรให้ประสบผลสําเร็ จแล้วยังช่วยให้สมาชิกเกิ ดความรู้สึก ภาคภูมิใจ มีความ
จงรักภักดีต่อทีมงาน และเกิดความรู้สึกเป็ นหมู่คณะ อีกทั้งยังอาจเกิดความรู้สึกเป็ นหมู่คณะอีกทั้ง
ยังอาจเกิดการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ขึ้นในการทํางาน122
สรุ ปได้ว่า ความสําคัญของการทํางานเป็ นทีมนั้น เป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ อีกทั้งยังมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรู ปแบบวัฒนธรรมการทํางานของการบริ หารงานภายใน
องค์กรหรื อหน่วยงานให้รุดหน้าก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังสามารถ
ช่วยกันทํางานต่าง ๆ ที่ซบั ซ้อนให้สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนั นี้
มีผูเ้ ห็ นประโยชน์และได้นาํ ความรู้ เกี่ ยวกับการทํางานเป็ นที มไปใช้ในการบริ หารงานกัน อย่าง
แพร่ หลาย กระแสของการทํางานเป็ นทีมจึงเป็ นที่ยอมรับและนํามาปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาค
ราชการและเอกชน
รู ปแบบการทํางานเป็ นทีม
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ธร สุ นทรายุทธ ได้ให้ทศั นะรู ปแบบการทํางานเป็ นทีมไว้ว่า ในการทํางานเป็ นทีม
นอกจากมีการแบ่งงานและประสานงานเป็ นทีมกันแล้ว ยังต้องมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในกลุ่มให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันความสับสน เป้ าหมายสําคัญประการหนึ่ งของทีมงาน คือ
การพร้อมใจกันคิดหาวิธีการที่จะปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ขนาด
ของกลุ่มที่ดีมกั จะมีสมาชิกตั้งแต่ 3-10 คน ที่มีขนาดเล็กมักมีความเหนียวแน่นมากกว่ากลุ่มที่มี
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วิภาพร มาพบสุข, มนุษยสัมพันธ์ (กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2543), 314.
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พรชัย คํารพ, “การศึกษาลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด”
(วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี , 2547),
12.
ขนาดใหญ่เพราะว่ากลุ่มขนาดใหญ่ติดต่อสื่อสารกันได้ลาํ บากและเกิดกลุ่มขนาดเล็กซ้อนอยู่ภายใน
ซึ่งโดยธรรมชาติตอ้ งแข่งขันกัน แย่งผลประโยชน์กนั ทําให้ความเหนี ยวแน่ นในกลุ่มใหญ่ลดตํ่าลง
สมาชิกในทีมงานจะมีการติดต่อสื่อสารกันแบบ 2 ทิศทาง มีการติดต่อประสานงานระหว่างหัวหน้า
และสมาชิกอยู่ตลอดเวลา ทีมจึ งประกอบด้วยหัวหน้าทีม สมาชิก และเลขานุ การแต่ ละกลุ่มมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หัวหน้าทีม คุณลักษณะของหัวหน้าทีมหรื อผูน้ าํ ทีม มีดงั นี้
1.1 เป็ นที่ยอมรับนับถือของสมาชิกกลุ่มด้วยความจริ งใจ
1.2 เป็ นคนเปิ ดเผย จริ งใจ ซื่อสัตย์ และเป็ นกันเอง
1.3 ไม่ใช้อิทธิพลครอบงํากลุ่ม เป็ นประชาธิปไตย ปราศจากเผด็จการทุกรู ปแบบ
1.4 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานสูง
1.5 สามารถดําเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ไม่ผกู ขาดการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มตลอดเวลา
1.7 พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
1.8 สามารถสื่อสารผลงานของทีมให้สาธารณชนเข้าใจได้
1.9 มีวฒ
ุ ิภาวะทางสังคม
1.10 มีแรงจูงใจและแรงขับทางด้านความสําเร็ จสูง
บทบาทและหน้าที่สาํ คัญของหัวหน้าทีม
1.1 รับนโยบายจากองค์การ
1.2 กําหนดเป้ าหมาย แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
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1.3 มอบหมายงานแก่สมาชิก
1.4 สร้างบรรยากาศด้วยการจูงใจ เสริ มแรง ให้กาํ ลังใจ
1.5 อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ
1.6 ประเมินผลงานและผูร้ ่ วมงาน
2. สมาชิกในทีมงาน คุณลักษณะของสมาชิกของทีมงาน มีดงั นี้
2.1 สามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนและของกลุ่ม
2.2 เป็ นผูร้ ู้จกั ฟัง รู้จกั พูด และแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม
2.3 เป็ นผูท้ ี่ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
2.4 เคารพมติของกลุ่ม และป้ องกันมิให้มติของกลุ่มเบี่ยงเบนออกไปเข้ากับความ
คิดเห็นของตนเอง
2.5 เป็ นผูเ้ สียสละ อาสาช่วยทํางานทุกด้าน
2.6 กล้าแสดงความคิดเห็น
บทบาทและหน้าที่สาํ คัญของสมาชิก
1.1 รับผิดชอบงานจากหัวหน้าทีม
1.2 ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบให้บรรลุเป้ าหมายของทีมงาน
1.3 ให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
1.4 เป็ นผูต้ ามที่ดี
3. เลขานุการ คุณลักษณะของเลขานุการกลุ่ม มีดงั นี้
3.1 มีความสามารถในการเขียนหนังสือได้ดี
3.2 สามารถจับประเด็นการพูด การปรึ กษาหารื อของกลุ่มได้ดี
3.3 สามารถสรุ ปผลการประชุมและทํารายงานให้สมาชิกได้ทราบ
3.4 มีความรู้และประสบการณ์ในการเสนอรายงานอย่างมีแบบแผน
3.5 สามารถเขียนแผนผัง กราฟ ชาร์ทได้
บทบาทและหน้าที่สาํ คัญของเลขานุการ
1.1 รับคําสัง่ จากหัวหน้าหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
1.2 ส่งข่าวสารที่รับมาไปยังบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ประสานงานระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและถ่ายทอดสิ่ งที่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเสนอ
ให้นายรับรู้
1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแบบสร้างสรรค์แก่ทุกคน123
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สรุ ปว่า รู ปแบบการทํางานเป็ นทีม ประกอบด้วยหัวหน้าทีม สมาชิกทีม และเลขานุ การ
ทีม โดยแต่ส่วนจะมีคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อป้ องกันความสับสน
ในการทํางาน มีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลา เพื่อความพร้อมในการคิดหาวิธีการทํางาน
การปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
โครงสร้ างของทีมงาน
ธร สุ นทรายุทธ ให้ทศั นะเกี่ยวกับโครงสร้างของทีมงานไว้ว่า บุคคลที่มารวมตัวกัน
เป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีม เมื่อมีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะปรากฏขึ้น ซึ่ง
เป็ นพื้นฐานก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่ม ก่อให้เกิดแบบแผนของความสัมพันธ์ในกลุ่มส่วนประกอบ
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ธร สุ นทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎี วิจัยและปฏิบัติทางการ
ศึกษา (ม.ป.พ., 2551), 220.
ที่สาํ คัญของโครงสร้างกลุ่มได้แก่ สถานภาพ บทบาท ปทัสถาน การสื่ อสารระหว่างกลุ่ม และ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของกลุ่ม
1. สถานภาพ หมายถึง ตําแหน่งทางสังคม หรื อตําแหน่ งต่าง ๆ ในกลุ่มคนที่จะมาอยู่
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกันอยูแ่ ล้ว แต่ละคนจะได้รับตําแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม
หรื อบางทีอาจได้ตาํ แหน่ งมาจากการใช้อิทธิพล เช่น ใช้อิทธิพลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ หัวหน้าพรรค หรื อผูอ้ าํ นวยการ เป็ นต้น
2. บทบาท หมายถึง พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลแสดงออกให้เหมาะสมกับตํา แหน่ ง ที่
ครอบครองอยู่ เช่น ผูม้ ีตาํ แหน่งเป็ นประธานกลุ่มต้องแสดงพฤติกรรมของผูน้ าํ ส่วนผูเ้ ป็ นสมาชิกก็
ต้องแสดงพฤติกรรมของผูต้ าม เป็ นต้น
3. ปทัสถาน หมายถึง กฎเกณฑ์ที่สมาชิกกลุ่มพึงปฏิบตั ิตาม เพื่อทําให้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกเป็ นไปโดยราบรื่ นและเสมอต้นเสมอปลาย รู ปแบบของปทัสถาน เช่น ระเบียบ กฎ
คําสัง่ ข้อควรปฏิบตั ิ เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของสมาชิก ซึ่งถ้าผูใ้ ดละเมิดไม่ปฏิบตั ิ
ตามจะได้รับการลงโทษจากกลุ่ม เช่น ได้รับการตําหนิ การไม่คบด้วย หรื อการไล่ออกจากกลุ่ม ผูท้ ี่
ปฏิบตั ิตามปทัสถานจะได้รับการยอมรับและยกย่องจากกลุ่ม
4. การสื่ อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่ าวสารระหว่างบุ คคล การสื่ อสารเป็ น
เครื อข่ายเชื่อมคนเข้าด้วยกัน ถ้าไม่มีการสื่ อสารความเป็ นกลุ่มจะเกิดขึ้นไม่ได้ หรื อแม้แต่เมื่อเป็ น
กลุ่มแล้วความเป็ นกลุ่มจะสลายไปในที่สุด เพราะสมาชิก จะไม่ทราบว่ากลุ่มมีเป้ าหมายอะไรที่
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ต้องการทําให้สาํ เร็ จ สมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบตั ิอย่างไรบ้างจึงจะทําให้กลุ่มหรื อองค์การบรรลุ
เป้ าหมายเหล่านั้น
5. ปัจจัยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ทําหน้าที่
อํานวยความสะดวกให้กลุ่มพัฒนาขึ้นมาและดํารงอยู่ได้ เช่น การมีความคิด เจตคติ ค่านิ ยมและ
ความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน หรื อมีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกัน เป็ นต้น ย่อมทําให้มีการ
สื่อสารกันบ่อยและเป็ นกลุ่มได้เร็ วขึ้น และทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งผนึ กพลังกันเหนี ยวแน่ นมาก
ยิง่ ขึ้น124
สรุ ปว่า การที่บุคคลมารวมตัวกันเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีม เมื่อมีปฏิสัมพันธ์หรื อร่ วมมือ
กันทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะปรากฏขึ้น จะก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่มหรื อทีมงาน
ได้แก่ ด้านสถานภาพ บทบาท ปทัสถาน การสื่อสาร และปัจจัยที่เสริ มความเข้มแข็งของทีมงาน

124

เรื่ องเดียวกัน, 220.

องค์ประกอบพืน้ ฐานของทีมงาน
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ กล่าวถึง องค์ประกอบสําคัญของทีมงาน 4 ประการ ได้แก่
1. การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมี
ความเกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่ม / ทีม ตระหนักในความสําคัญของกันและกัน แสดงออก ซึ่ง
การยอมรับ การให้เกียรติ กนั สําหรับกลุ่มขนาดใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์กนั เป็ นเครื อข่ายมากกว่าการ
ติดต่อกันตัวต่อตัว
2. มีจุดมุ่งหมายและเป้ าหมายร่ วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุน้ ให้
เกิดกิจกรรมร่ วมกันของทีม/กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์การมัก
นํามาซึ่งความสําเร็ จของการทํางานได้ง่าย
3. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซึ่งเป็ นแบบแผนเฉพาะ
กลุ่มสมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหรื อมติของกลุ่ม ซึ่งอาจจะเป็ นกลุ่มแบบทางการ (Formal
Group) หรื อ กลุ่มแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับ
และปฏิบตั ิตามเป็ นอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อยอาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็ นทางการ มีความสนิทสนม
กันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน
4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่ วมกัน การรักษาบทบาทที่ม นั ่ คงในแต่ละทีม /
กลุ่ม จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยจะมี
การจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและความถนัดของสมาชิก125
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แคทเซนบาส์คและสมิท บ่งชี้ถึงคุณสมบัติพ้นื ฐานของทีมงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. มีขนาดจํานวนสมาชิกไม่มาก (Small Member) มีผลงานวิจยั ที่บ่งชี้ว่าขนาดใน
อุดมคติของทีมงานควรมีสมาชิก 7 คนหรื ออยูร่ ะหว่าง 5 – 12 คน ทั้งนี้เพราะทีมขนาดดังกล่าวใหญ่
พอที่จะทําให้เกิดความหลากหลายของทักษะที่จาํ เป็ นและมีขนาดเล็กพอเหมาะที่สมาชิกจะสร้าง
ความใกล้ชิดสนิทสนมกันได้ง่าย
2. มีทกั ษะที่เสริ มต่อกัน (Complementally Skill) ทีมงานที่ดีควรสร้างจากกลุ่มที่มา
จากกลุ่มคนที่ มีทกั ษะแตกต่างกัน โดยทักษะดังกล่าวควรมีลกั ษณะเสริ มต่อกันในการประกอบ
ภารกิจประดุจการแสดงของวงดนตรี ดุริยางค์ขนาดใหญ่ที่มีความไพเราะ เพราะมีการผสมผสานที่ดี
ของเครื่ องดนตรี แต่ละชิ ้ นที่มาร่ วมเสริ มการทํางานกัน ทักษะที่จาํ เป็ นต่อการทํางานทีมมี 3 กลุ่ม
ด้วยกัน
125

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, การทํางานเป็ นทีม เข้าถึงเมื่อ. 2 มิถุนายน 2556. :
http://www.Kmutt.ac.th/Organization/ssc334/asset2.html.
2.1 ทัก ษะที่ เป็ นความชํานาญงานเทคนิ ค หรื องานแต่ละหน้าที่ (Technical or
Functional Expertise) เป็ นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งได้มาจากการศึกษาเล่าเรี ยนหรื อจาก
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์การทํางานจนเกิดความชํานาญ
2.2 ทักษะที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตัดสิ น ใจ (Problem – Solving and
Decision –Making Skills) ทีมงานที่ดีจะต้องมีความสามารถเผชิญต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เสมอ
สามารถวิเคราะห์ประเมินปัญหาได้แม่นยํา และเสนอแนวทางเลือกต่างๆ ได้เหมาะสม เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้ทีมงาน
2.3 ทักษะเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) การ
สร้างความเข้าใจและการมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันของทีมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากสมาชิกขาดทักษะใน
การติด ต่ อสื่ อสารที่ ดี และขาดทัก ษะในการแก้ปัญหาด้ว ยวิธีการสร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล
ดังนั้นทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเป็ นหัวใจของความสําเร็ จของทีมงานทักษะต่าง ๆ
เช่น ทักษะการฟังที่ดี (Active Listening) การวิจารณ์เชิงช่วยเหลือ (Helping Criticism) การให้ความ
สนับสนุ น (Support) การเอื้อประโยชน์ต่อความสงสัย (Giving Benefit of The Doubt) ความ
สนับสนุ นความถูกต้อง (Objectivity) การช่วยเหลือร่ วมมือในความกล้าเสี่ ยง (Risk Taking) และ
การให้การยอมรับในผลประโยชน์และความสําเร็ จของผูอ้ นื่ เป็ นต้น
3. ผูก พัน ติ ด ต่ อกัน ด้ว ยวัต ถุประสงค์แ ละเป้ าหมายเดี ย วกัน (Committed to a
Common Purpose and Performance Goals) ในที มงานที่ประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องมีท้ งั
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วัตถุประสงค์ของทีมกับเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องไปด้วยกันเสมอ ซึ่งช่วยให้สมาชิก
ของทีมงานผูกพันต่อกันทั้งนี้เป็ นเพราะ
3.1 วัตถุประสงค์ที่มีค วามหมายร่ วมกัน จะช่วยกําหนดแนวทางและแรงดลใจ
ให้แก่สมาชิกของทีม (A Common, Meaningful Purpose Sets The Tone and Aspiration) โดย
สมาชิกที มจะนําเอาวัตถุที่มีความหมายนั้น มาเป็ นตัวกําหนดทิศทางการรวมพลังและผูกพันให้
เกิดขึ้น
3.2 สามารถกํา หนดเป้ าหมายย่อยของการปฏิ บัติ งานให้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัตถุประสงค์หลักได้โดยง่าย (Specific Performance Goals Are An Integral Part of The Purpose)
การแยกกําหนดเป้ าหมายย่อยเฉพาะของงาน จะช่วยให้สมาชิกมองเห็นงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิได้ชดั เจน
เป็ นรู ปธรรมง่ายขึ้นในแต่ละส่วนของงาน และเห็นผลรวมที่เกิดขึ้นของทีม (Team Work Product)
ช่ว ยให้ก ารติ ด ต่ อสื่ อสารชัดเจนขึ้ น และช่ ว ยลดความขัด แย้งในงานของที ม ช่ ว ยให้ทีมทํางาน
สามารถมุ่งที่ผลงาน (Getting Results) ได้ตลอดเวลา และความสําเร็ จของงานตามเป้ าหมายย่อยแม้
จะเป็ นความสําเร็ จเล็กๆ แต่มีคุณค่าในการเสริ มสร้างความผูกพันของสมาชิกได้เป็ นอย่างดี (Small
Wins Are Invaluable To Building Member’s Commitment) จึงเกิดกําลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคต่อ
ความสําเร็ จในระยะยาวได้
3.3 ทําให้เกิ ด การผนึ ก กําลังช่ ว ยกัน ทํา ให้งานสํา เร็ จ (The Combination is
Essential to Performance) เพราะวัต ถุประสงค์และการกํา หนดเป้ าหมายย่อ ยของงานที่ ที ม
รับผิดชอบนั้นเป็ นความสัมพันธ์ที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยต่อกัน (Symbiotic Relationship) ของสมาชิก ทํา
ให้ทุก คนต้องอยู่ร่ ว มกัน เพื่อช่ ว ยสร้ างความประสานคล้องจองต่ อกัน และกัน และสร้ างความมี
ชีวิตชีวาให้แก่ทีม
4. มีแนวทางปฏิบัติ เดี ยวกัน (Committed to a Common Approach) ที มงาน
จําเป็ นต้องพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานร่ วมกัน ซึ่งได้แก่ วิธีการที่สมาชิก จะทํางานร่ วมกัน
อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ในการกําหนดแนวทางการทํางานของทีมนั้น ต้องคํานึ งทั้งพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและการบริ หาร (Economic and Administrative Aspect) และพื้นฐานเชิงสังคม (Social
Aspect) ควบคู่กนั โดยในแง่พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการบริ หาร ยึดหลักการให้ทุกคนในทีมงาน
ต้องปฏิบตั ิงานที่เท่าเทียมหรื อใกล้เคี ยงกัน สมาชิกของทีมงานต้องเห็นพ้องต้องกันว่า ใครควร
ทํางานอะไร จะกําหนดตารางทํางานเพื่อถือปฏิบตั ิร่วมกันอย่างไร ในการทํางานมีทกั ษะอะไรบ้างที่
จําเป็ นต้องพัฒนาเพิ่ มเติม เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะพัฒนามาเป็ นแนวทางการทํางานร่ วมกัน
(Common Approach) ของทีมงานในที่สุด ส่ วนในแง่พ้ืนฐานทางสังคม (Social Aspect of Work)
สมาชิก ส่ ว นใหญ่จ ะใช้เ วลานอกงานในการกระทํากิจ กรรมสําคัญทางสังคมร่ วมเสริ มทักษะทั้ง
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บทบาทภาวะผูน้ าํ เช่น การสร้างความท้าทาย (Challenging) การตีความ (Interpreting) การให้ความ
ช่วยเหลือ (Supporting) การบูรณาการ (Integrating) การสรุ ปย่อต่างๆ (Summarizing) เป็ นต้น ซึ่ง
บทบาทเหล่านี้ ลว้ นช่วยเสริ มสร้างความไว้วางใจต่อกัน (Mutual Trust) และช่วยลดข้อขัดแย้งที่
ขัดขวางความสําเร็ จของทีมงานลง
5. มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบร่ วมกันได้ (Mutual Accountability) ไม่มี
กลุ่มงาน (Work Group) ใดสามารถเปลี่ยนเป็ นทีมงานได้ ถ้าไม่ยดึ มัน่ ในความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ร่วมกันระหว่างสมาชิก ดังนั้นคุณสมบัติในเรื่ องความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบ
ได้ของทีม (Team Accountability) จึงเป็ นแกนกลางอันสําคัญในสมาชิก ร่ วมกันให้สัญญาอย่าง
จริ งใจทั้งต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น คําสัญญาดังกล่าวจะเสริ มสร้างหลักการสําคัญของทีมงานขึ้น 2
ประการ ประการแรก คือ ความผูกพัน (Commitment) และประการหลัง คือ ความไว้วางใจ (Trust)
สรุ ปว่า องค์ประกอบพื้นฐานของทีมงาน จะประกอบด้วยลักษณะสําคัญ คุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ทีมงาน เช่น การมีสมาชิกทีมที่พอเหมาะ การมีทกั ษะที่เสริ มกันของบุคคล เช่น ความชํานาญการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทํางาน มีปฏิสมั พันธ์ หรื อมีความผูกพันเป็ นเครื อข่ายมากกว่าเป็ น
ส่วนตัวโดยคํานึงถึงความรับผิชอบในเป้ าหมายหรื อความสําเร็ จร่ วมกัน
ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่ดี
มีนกั วิชาการกล่าวถึง ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่ดี ไว้ดงั นี้
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ กล่าวว่า ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่ดีมีลกั ษณะดังนี้
1. ควรกําหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยการแบ่งงานกันทําตามความรู้
ความสามารถที่แต่ละบุคคลถนัด มีความเชี่ยวชาญ ตามความพึงพอใจ ในการทํางานเป็ นกลุ่ม หรื อ
เป็ นทีมนี้ จําเป็ นจะต้องกําหนดหน้าที่ค วามรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มให้ชดั เจนเพื่อป้ องกัน
ความสับ สน และปั ด ความรั บ ผิด ชอบ และเป็ นที่ ย อมรั บ กัน ในองค์ก รว่ า การทํา งานจะมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด หากสมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็นเข้าร่ วมแก้ไขปั ญหา
และอุปสรรค ผลที่สุดคือการร่ วมกันตัดสินใจในงานของตน
2. จํานวนสมาชิกในทีมต้องมีจาํ นวนพอเหมาะ ไม่ควรมีมากจนเกินไป เนื่ องจาก
ขนาดของกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นเท่าใด ความผูกพันภายในกลุ่มจะยิง่ ลดน้อยลงมากเท่านั้น หรื อ อาจทํา
ให้เกิดกลุ่มวงใน ( Inter Group) โดยทัว่ ไปทีมงานจะมีสมาชิกตั้งแต่ 3-7 คน มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทกั ษะ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกันอย่างทัว่ ถึง
3. มีการกําหนดเวลา มีการศึกษาวิจยั จนได้ขอ้ สรุ ปว่า พฤติกรรมในการทํางานของ
บุคลากรจะขยันขันแข็ง ทํางานอย่างเต็มที่ข้ ึนอยู่กบั การกําหนดระยะเวลาขีดเส้นตายให้งานสําเร็ จ
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ดังนั้นในการทํางานร่ วมกัน ควรมีการกําหนดขอบเขต หรื อระยะเวลาไว้ให้แน่ ชดั เพื่อเป็ นกรอบ
หรื อแนวทางในการทํากิจกรรมอย่างมีเป้ าหมายที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการเรี ยนรู้เป็ นทีม
และผลงานของทีม (Team Performance) กล่าวคือ สามารถจัดการแก้ปัญหาในทีมได้ดี การเรี ยนรู้
ในทีมและผลงานของทีมจะประสบผลสําเร็ จสูงเช่นเดียวกัน
5. การเรี ยนรู้เป็ นทีม จะช่วยสนับสนุ นให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพิ่ มขึ้น และ
ช่วยส่งเสริ มให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุน้ ี สมาชิกภายในทีมจึงจําเป็ นต้องมีการเปิ ดใจ
เรี ยนรู้ที่จะเข้าใจเพื่อนในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของทีม โดยการสร้างความคุน้ เคย
ให้มีความใกล้ชิด สนิ ทสนมต่อกัน เพื่อจะได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความรู้สึกเข้าใจเป็ นนํ้ า
หนึ่งใจเดียวกัน อันจะนําไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคี ร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจในการทํางานให้
บรรลุเป้ าหมายของทีมงาน126
126

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, การทํางานเป็ นทีม (กรุ งเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ, 2549),
12-14.
จากที่กล่าวมาพอสรุ ปได้ว่า ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่ดี ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ทีมควรให้
ความสําคัญกับการกําหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบตามความสามารถของบุคลากรแต่ละ
บุคคลขึ้นเป็ นทีมให้ชดั เจนเพื่อป้ องกันความสับสนและปัดความรับผิดชอบ จํานวนสมาชิกในทีมมี
จํานวนพอเหมาะกับงาน ไม่ควรมีมากจนเกินไป มีการกําหนดระยะเวลาดําเนิ นงานไว้ให้แน่ ชดั
สมาชิกทีมได้มีโอกาสร่ วมมือกันแก้ปัญหาการทํางานกันอย่างใกล้ชิด เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน รู้สึก
เป็ นส่วนหนึ่งของทีม ทําให้เกิดความรักความผูกพัน มีความรู้สึกเข้าใจเป็ นนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน อันจะ
นําไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจทํางานให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มปี ระสิทธิภาพ
องค์กรที่ประสบความสําเร็ จในการทํางานตามเป้ าหมายที่กาํ หนดนั้น ผูน้ าํ ทีม สมาชิก
ทีม จําเป็ นต้องรั บรู้และเข้าใจลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภ าพร่ วมกันเป็ นอย่างดี มี
นักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ไว้ดงั นี้
องค์กรที่ประสบความสําเร็ จในการทํางานตามเป้ าหมายที่กาํ หนดนั้น ผูน้ าํ ทีม สมาชิก
ทีม จําเป็ นต้องรั บรู้และเข้าใจลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภ าพร่ วมกันเป็ นอย่างดี มี
นักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ไว้ดงั นี้
สุเมธ แสงนิ่ มนวล กล่าวถึง ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพไว้ดงั นี้
1. มีผนู้ าํ ทีมที่ดี
2. มีการกําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน
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3. มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
4. มีการชี้แนะแนวทางปฏิบตั ิ
5. มีการสื่อสารแบบเปิ ด
6. มีการเสียสละของสมาชิกในทีมงาน
7. มีการให้ผลตอบแทนเป็ นกลุ่ม
8. สร้างค่านิยมให้ทาํ งานร่ วมกันเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของกลุ่ม
9. มีการประสานงานที่ดี127
ทิศนา แขมมณี กล่าวถึง ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้
1. การมีเ ป้ าหมายร่ ว มกัน กล่ าวคื อ บุ ค คลที่ จ ะมาร่ ว มกัน ทํา งานนั้น จะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการมาร่ วมกันคือจะต้องมีการรับรู้และเข้าใจเป้ าหมายร่ วมกันว่าจะทําอะไรให้เป็ น
ผลสําเร็ จ
127

สุ เมธ แสงนิ่ มนวล, ทําอย่ างไรจึงจะเป็ นนักบริหารชั้นยอด (กรุ งเทพฯ : บุ๊คแบงก์,

2544), 73. 2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน กล่าวคือ บุคคลที่จะมาร่ วมกันทํางานนั้นจะต้องมี
บทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานของกลุ่มในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
3. การติดต่อสื่ อสารกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลที่มาร่ วมกันทํางานนั้นจะต้องมีการ
สื่อความหมายต่อกันและกันเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการทํางานร่ วมกัน
4. การร่ วมมือประสานงานกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลที่มาร่ วมกันทํางานนั้นจะต้อง
มีการประสานงานกันเพื่อให้งานของกลุ่มดําเนินไปสู่ความสําเร็ จ
5. การตัด สิ น ใจร่ ว มกัน กล่าวคือ บุ ค คลที่ มาทํางานร่ ว มกัน นั้น จะต้องมีโอกาส
ร่ วมกันที่จะต้องตัดสินใจในงานที่ทาํ ระดับใดระดับหนึ่ง
6. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่มาทํางานร่ วมกันนั้นจะต้องได้รับการ
จัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากผลที่เกิดจากการทํางานร่ วมกัน128
ณัฏฐพัน ธ์ เขจรนัน ท์ และคนอื่น ๆ กล่าวถึง ที มที่มีประสิ ทธิ ภ าพและประสบ
ความสําเร็ จ มีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป้ าหมาย เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ขาดไม่ได้ในทุกทีม เพราะการที่ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ตั้งเป้ าหมายของทีมจะทําให้เกิดพัฒนาการของทีมงาน และมีการทุ่มเทความพยายามในการทํางาน
เพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จตามที่ทีมต้องการ
2. การแสดงออก สมาชิกทุกคนในทีมงานมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของคนได้
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อย่างเสรี แต่ตอ้ งไม่ละเมิดสิทธิผอู้ ื่น ขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนในทีมต่างมีหน้าที่ที่จะรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการสื่อสารในทีมเกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ และเข้าใจเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งทําให้ทุกคนต่างมีส่วนร่ วมในการทํางาน
ให้บรรลุผลสําเร็ จ
3. ความเป็ นผูน้ าํ ถึงแม้ว่าทีมงานบางทีมอาจจะมีหัวหน้าทีม (Team Leader) ที่เป็ น
ทางการ แต่สมาชิกอาจสับเปลี่ยนตําแหน่งและบทบาทระหว่างกันได้ตลอดเวลาขึ้นอยูก่ บั ความถนัด
ในงานนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานใช้ทกั ษะและความสามารถของสมาชิกทุกคนได้อย่างเต็มที่
4. แสดงความคิ ดเห็นที่สอดคล้องและเป็ นเอกฉันท์ โดยหัวหน้าทีมจะพยายามให้
สมาชิกทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นโต้ตอบและลงมติร่วมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ดีที่สุดสําหรับ
การแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงาน โดยไม่สร้างความกดดันหรื อบังคับให้สมาชิกคนใดคนหนึ่ งจําใจ
ต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่อย่างไม่เต็มใจ เพื่อให้การทํางานบรรลุเป้ าหมาย โดยสมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่ วมตลอดจนช่วยให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ดีต่อกันและไม่มีอคติต่อกลุ่ม
5. ความไว้วางใจ เป็ นพื้นฐานสําคัญของความรัก และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
128
แขมมณี
, กลุา่มงานอย่
สัมพันางเต็
ธ์ เพืมอ่ ทีการทํ
างานและการจั
ดการเรี
(กรุางเขาจะ
เทพฯ
ในทีมเพื่อจะได้ทิทศุ่มนา
เทให้
กบั การทํ
่ เพราะสมาชิ
กทุกคนต่
างแน่ยในการสอน
จและมัน่ ใจว่
:มีนิเพืช่อิแนร่
อดเวอร์
ทซิ่ งกรุกฟารสนั
, 2545),
วมทีมไคอยให้
บสนุ10.นในการตัดสินใจ และร่ วมมือปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ
6. ความคิดสร้างสรรค์ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพต้องดําเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดย
อาศัยพลังความคิด และความสามารถของสมาชิ ก แต่ ละคนในการสร้ างการเปลี่ยนแปลง และ
ความก้าวหน้าแก่ทีมงาน129
เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช กล่าวว่า ทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพ คือทีมที่สามารถทํางานให้
บรรลุผลตามเป้ าหมาย มีการนําความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุ งการทํางาน มีลกั ษณะ ดังนี้
1. สมาชิกในทีมงานมีความพึงพอใจในงาน
2. มีความเชื่อถือไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกและผูบ้ ริ หาร
3. มีการสื่อสารที่ดี
4. มีความขัดแย้งกันน้อย
5. มีการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการเสริ มสร้างการรับรู้ในการทํางานร่ วมกันระหว่างสมาชิกในทีมงาน130
ลาร์ สัน และลาฟาสโต (Lason and Lafasto) ได้ให้ทศั นะไว้ว่า การทํางานเป็ นทีมที่มี
ความเป็ นเลิศควรมีลกั ษณะ 8 ประการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. มีเป้ าหมายและความชัดเจน
2. มีโครงสร้างงานที่มุ่งผลชัดเจน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
128

มีสมาชิกทีมงานที่มีความอิสระ
มีความผูกพันในงานอย่างมีเอกภาพ
มีบรรยากาศที่ดีของการทํางานทั้งวัน
มีมาตรฐานแห่งความเป็ นเลิศ
มีการสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีมงาน
มีผนู้ าํ ที่ยดึ หลักการ131

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคนอื่น ๆ, การสร้ างทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพ (กรุ งเทพฯ :
เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545), 23-25.
129
เนตร์พณั ณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่ (กรุ งเทพฯ : เซ็นทรัลเอ็กเพลส, 2546),
215.
130
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาการ
พัฒนาการบริกระทรวงศึ
หารสถาบันกการศึ
ษา (กรุ
านักปงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึนทีกษา,
ษาธิ การ
ได้งกเทพฯ
ล่าวถึ:งสํองค์
ระกอบของการทํางานเป็
มที่ ด2546).
ี ว่าต้องมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความไว้เนื้อเชื้อใจกันของสมาชิก
2. ความเข้าใจและเห็นใจกันของสมาชิก
3. สมาชิกมีความเห็นร่ วมกัน
4. สมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
5. สมาชิกมีความเต็มใจในการร่ วมมือกัน
6. ให้โอกาสกับสมาชิกทุกคน
7. สมาชิกมีการยอมรับซึ่งกันและกัน
8. สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน130
สํานักงานพัฒนาการฝึ กหัดครู ได้ให้ทศั นะไว้ว่า การทํางานเป็ นทีมเป็ นความร่ วมมือ ร่ วม
ใจกันทํางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดว้าอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและมีเป้ าหมายร่ วมกัน สอดคล้องกัน
2. สมาชิกเปิ ดใจและร่ วมมือกันแก้ปัญหา
3. มีการสนับสนุนและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
4. สมาชิกร่ วมมือกันและใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
5. ใช้กระบวนการทํางานและการตัดสินใจที่ถกู ต้องเหมาะสม
6. ใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม
7. มีการทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน
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8. มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
9. สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงาน131
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ กล่าวถึง ลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไว้ดงั นี้
1. เป้ าหมาย ทุ กคนในที มแต่ ละคนจะต้องรู้ และเข้าใจในเป้ าหมายของทีมงาน
รวมทั้งจะต้องทุ่มเทความพยายามเพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จ เป้ าหมายนับเป็ นเรื่ องสําคัญแม้กระทัง่
130

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการเสริ มสร้างความเข้มแข็งการดําเนินงานเขตพื้นที่
การศึกษาและการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (กรุ งเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภณ
ั ฑ์, 2546), 9.
131
สํานักงานพัฒนาการฝึ กหัดครู, เอกสารสาระการเรียนรูประกอบวิชาเทคนิคการ
บริหารและการวางแผน (ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์, 2546), 161-162.
สําหรับคนที่ทาํ งานตามลําพังก็ตาม เมื่อทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยแล้ว เป้ าหมายยิ่งเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอัน
ขาดไม่ได้เป้ าหมายที่ทุ กคนมีส่วนร่ วมนั้นมักทําให้การพัฒนาการขึ้นเป็ นทีมงานที่ มีน ํ้ าหนึ่ งใจ
เดียวกัน
2. การแสดงออก สมาชิกในทีมงานแต่ละคนมีสิทธิที่จะแสดงออกได้อย่างเสรี อีกทั้ง
แต่ละคนยังมีสิทธิที่ได้รับฟัง และตอบสนองอย่างเข้าใจกัน ทําให้เกิดความมัน่ ใจว่าทุกคนเข้าใจ
เรื่ องราวต่าง ๆ ได้อย่างทะลุปรุ โปร่ ง จะทําให้บรรลุผลสําเร็ จที่ดี
3. ความเป็ นผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ มีส่วนสําคัญในการช่วยให้ทีมงานประสบความสําเร็ จได้
ผูน้ าํ ที่ดีจะเป็ นศูนย์รวมความสนใจของสมาชิก กล่าวคือ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานเป็ นอย่างดี
อีกทั้งความรู้เรื่ องการบริ หารงาน การจูงใจคน สามารถประสานความร่ วมมือจากสมาชิกในทีม ทํา
ให้ทุกคนรักงาน สามัคคี ร่ วมมือกันทํางานเป็ นทีมได้ดี
4. ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ทีมที่มีประสิ ทธิภาพ ต้องสามารถหาแนวทางทําให้
สมาชิกในทีมงาน มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเป็ นเอกฉันท์ พยายามลงมติให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ดีที่สุด
สําหรับการปฏิบตั ิงาน
5. ความไว้วางใจ สมาชิกในทีมงานจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถเล่า
เรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ เพื่อให้เพื่อนร่ วมทีมได้รับทราบถึงรายละเอียดที่ไม่ควรเปิ ดเผย ให้คน
นอกทีมได้รับฟัง นอกจากนี้ แต่ละคนยังมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงข้ามโดยไม่ตอ้ ง
หวัน่ กลัวว่าจะได้รับผลร้ายที่ต่อเนื่องมาภายหลัง
6. ความยืดหยุ่น หรื อการผ่อนปรน ทีมงานจะต้องดําเนิ นการคิดวิธีปฏิบตั ิงานแบบ
ใหม่ที่ดี ก ว่าเดิ มอยู่เสมอ สมาชิ ก แต่ละคนตระหนัก ดี ว่า เวลาและสถานการณ์ ต่ าง ๆ มีก าร
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เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัย ดังนั้น ควรต้องมีการยืดหยุน่ และเปลี่ยนแปลงไปทั้งในภาพรวม
ของทีมงานหรื อในส่วนตนเป็ นรายบุคคล132
สรุ ปว่า ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นลักษณะที่สาํ คัญ ที่ส่งผลให้
การทํางานขององค์กรต่าง ๆ ประสบความสําเร็ จ โดยที่ผนู้ าํ ทีม สมาชิกทีม ต้องมีความเข้าใจและมี
ความตระหนักในการทํางานร่ วมกัน มีการปฏิบตั ิตนที่ดีต่อกันและกัน ปฏิบตั ิตนดีต่อการทํางานต่อ
องค์กรด้วยความจริ งใจ โดยมุ่งให้การทํางานประสบความสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

132

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, การทํางานเป็ นทีม (กรุ งเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ, 2549),

31-32.
จากลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่ดีหรื อทีมที่มีประสิ ทธิภาพหรื อทีมที่มีสมรรถนะสูงตามแนวคิ ด
และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวมาข้างต้น นับว่ามีความหลากหลายและมีลกั ษณะที่
แตกต่ างกัน บ้าง สอดคล้องกัน บ้าง ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์และจําแนกสภาพการทํางานเป็ นทีมที่ มี
ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันตามแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น ได้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความไว้เนื้ อ
เชื่อใจ 2) การสื่อสารแบบเปิ ด 3) ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของเป้ าหมาย 4) การยอมรับนับถือ
ซึ่งกันและกัน 5) การมีมนุษยสัมพันธ์ 6) การมีส่วนร่ วมในการทํางาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เมื่อเดื อนมีน าคม พ.ศ. 2533 ประเทศไทยได้ร่ว มกับประเทศสมาชิก ขององค์การ
ยูเนสโก จํานวน 155 ประเทศ ประกาศปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ณ โรงแรมโรเยลซิตี
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี สําหรั บความเป็ นมาของโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ133 ได้กล่าวไว้ในแผนปฏิบตั ิการหลักการศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชน
ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความจํา เป็ นในการยกระดับและพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของประชากรของ
ประเทศให้สูงขึ้น จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชน มีความมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการการเรี ยนรู้ข้ นั พื้นฐาน
ของมนุ ษย์ทุกคน ซึ่ งจะช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ องและมีคุณภาพ ซึ่งมี
เป้ าหมายใน 6 มิติดงั นี้
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1. การขยายการดูแลเด็กปฐมวัย และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ รวมถึงการให้
ความรู้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ
2. การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทวั ่ ถึงภายในปี พ.ศ. 2543
3. การปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยกําหนดตามร้อยละของประชากรกลุ่ม
อายุที่สามารถสําเร็ จการศึกษาภาคบังคับ หรื อสูงกว่าระดับที่กาํ หนดไว้
4. การลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผูใ้ หญ่ให้ได้ครึ่ งของอัตราในปี พ.ศ. 2533 ภายใน
ปี พ.ศ. 2543 โดยเน้นการเรี ยนรู้ของเด็กหญิงและสตรี เพื่อลดความแตกต่างของอัตราการไม่รู้
หนังสือระหว่างชายและหญิง

133

สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.( กรุ งเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี , 2545), 5-13.
5. การขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฝึ กอบรมทักษะที่จาํ เป็ นต่อการดํารง
ชีพของเยาวชนและผูใ้ หญ่ โดยสามารถวัดประสิทธิผลของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแง่ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การนํา สิ่ งที่เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพอนามัยการทํางานและการ
เพิ่มความสามารถในการทํางาน
6. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและค่านิยมที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และครอบครัว การให้ความรู้ดงั กล่าวอาจจัดผ่านสื่อทุกประเภท และในรู ปแบบหลากหลาย
หลังจากการประกาศปฏิญญาโลก รัฐบาลได้มอบหมายให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ จัดทํา เค้าโครงและร่ างนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
พร้อมทั้งจัดทํา แผนปฏิบัติก ารหลัก การศึ กษาเพื่อปวงชน เพื่อใช้เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิ ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 รวมทั้งให้ก ระทรวง ทบวง กรมที่
เกี่ยวข้องนําแผนปฏิบตั ิการหลักฯไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อสนองตอบต่อ
ปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ประเทศไทยได้กาํ หนดเป้ าหมายหลักเกี่ยวกับการขยาย
โอกาสทางการศึกษา คือ การขยายบริ การการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เด็กที่จะจบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้เรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบถ้วนในปี พ.ศ. 2544 โดยมีแนว
ทางการดํา เนินการดังนี้
1. การขยายบริ การการศึ ก ษาในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น เพื่ อ ให้เ ด็ ก ที่ จ บ
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สามารถได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างทัว่ ถึง โดยมีอตั ราการ
เรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างน้อยร้อยละ 97 ในปี พ.ศ. 2544
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2. จัดการเรี ยนการสอนให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ความแตกต่างของบุคคล และสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
3. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญและเห็นประโยชน์
ของการเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
4. ปรับปรุ งคุณภาพสถานศึกษา และการให้บริ การสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้สูงขึ้นและทัดเทียมกัน
ความเป็ นมาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการนําร่ องขยายการศึก ษาภาคบังคับจากการที่ รัฐบาลได้มีนโยบายที่ จะขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนให้สูงขึ้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่ มเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2530 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสามัญศึกษาดําเนิ นโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่ชนบทยากจน 38 จังหวัดและเมื่อวันที่ 1 กันยายน
2530 เห็นชอบในหลักการการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานออกไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยวิธีการไม่บงั คับ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ได้เห็นชอบให้โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขยายขอบเขตจาก 38 จังหวัด ออกไปให้ครอบคลุมโรงเรี ยนที่
อยูใ่ นเขตทุรกันดารด้วยและเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 เห็นชอบให้ดาํ เนิ นการตามสาระสําคัญ
ของรู ปแบบ และวิธีการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อจากนั้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 เห็นชอบให้
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนดําเนิ นงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นนอกระบบโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นผลทํา ให้อตั ราการเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อย
ละ 50.89 แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปั ญหาความต้องการโดยเฉพาะตลาดแรงงานมีแนวโน้ม ความ
ต้องการแรงงานพื้นฐานที่มีระดับความรู้อย่างตํ่าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พิจารณาหายุทธศาสตร์ในการเร่ งขยายโอกาสทางการศึกษา
ไปสู่ ส่ว นภูมิ ภ าคอย่างทั ่ ว ถึ ง และรวดเร็ ว จึ งได้มอบหมายให้สํา นัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ดํา เนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการนําร่ องขยายการศึกษา
ภาคบังคับ โดยเปิ ดทํา การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ และมีบุคลากรผูส้ อนเพียงพอ จํานวน 119 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศใน 73 จังหวัด
(ยกเว้นกรุ งเทพฯ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็ นต้นมาซึ่งการดําเนิ นการ เพื่อตอบสนองนโยบาย
เร่ งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษาดังกล่าว เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2533 ที่เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ คือ ให้ขยายการศึกษาภาคบังคับต่ออีก 3 ปี
โดยการประกาศในท้องที่ที่มีความพร้ อมเป็ นปี ๆ ไป ทั้งนี้ โดยให้มีการแก้ไขแผนการศึกษา
แห่ งชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ดาํ เนิ นการแก้ไขแผนการศึกษาแห่ งชาติและ
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พระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ สํา นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ และ
พระราชบัญญัติ ที่ เกี่ ย วข้องให้สํานัก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่ ง ชาติ ด ําเนิ น การ
โครงการนําร่ องโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยยังไม่บงั คับต่อไปอีก 3 ปี โดยไม่เก็บค่าเล่า
เรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ โดยให้
หน่วยงานดังกล่าว สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับตามปกติได้และอนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการต่อไปได้ใน
พื้นที่เขตชนบท ซึ่งการเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษามีอตั ราค่อนข้างตํ่าเนื่ องจากความยากจนของ
ผูป้ กครองให้พิจารณาสิ่ งจูงใจให้ผปู้ กครองส่ งผูอ้ ยู่ในปกครองของตนเรี ยนต่ อ ในรู ปค่าชดเชย
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
นวลศรี พรมจันทร์ กล่าวไว้ว่า เป็ นที่ยอมรั บกันโดยทัว่ ไปว่า ปั จจุบันสภาพทาง
เศรษฐกิ จ และสังคมของประเทศไทยได้พฒ
ั นาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทั้ง ด้า นวิชาการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แนวโน้มของสังคมกําลังพัฒนาไปสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรม
และบริ ก ารมากขึ้น ดังนั้น จึ งมีค วามจําเป็ นอย่างยิ่ งที่ จะต้องพัฒ นาการศึก ษาของปวงชนให้มี
ความรู้เพื่อรับรองการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย
มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เท่านั้น ในขณะที่ประทศเพื่อนบ้านที่พฒั นาเป็ น
ประเทศอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประชาชนมีการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี ดังนั้น
รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายในการขยายการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยสํา นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์การระดม
สรรพกําลัง เพื่อความสําเร็ จ ให้เด็ก ไทยได้มีก ารศึกษาขั้นพื้น ฐานถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2533 เป็ นต้น มาจนถึงปั จจุบัน ถือว่าเป็ นความสําเร็ จในระดับหนึ่ งในการให้
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบท โดยมีนโยบายแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
1. นโยบายการดําเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในส่ วนของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กําหนดนโยบายดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาไว้
ดังนี้
1.1 เร่ งรัดขยายโอกาสและบริ การทางการศึก ษาระดับมัธยมศึก ษาตอนต้นให้
กระจายไปสู่ประชาชนส่ วนภูมิภาคอย่างทั ่ วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทห่างไกล
1.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองเห็นความสําคัญและคุณค่า
ของการศึกษาต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมส่วนรวม
1.3 เร่ งรัดพัฒนากระบวนการจัดการบริ หาร กระบวนการเรี ยนการสอนและการ
นิเทศติดตามผลเพื่อส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
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พื้นฐานโดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. หลักการดําเนินงาน
2.1 เป็ นการจัดการศึกษาลักษณะให้เปล่า ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย ดําเนินการ
โดยใช้งบประมาณจากรัฐบาล
2.2 จัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นทักษะพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพและเมื่อ
นักเรี ยนจบแล้วสามารถเห็นช่ องทางในการประกอบอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนใช้
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน

2.4 ดําเนิ น การในโรงเรี ย นที่ มีค วามเหมาะสมและมีค วามพร้ อมตามเกณฑ์ที่
กําหนด134
สนิ ท ซื่ อ สัต ย์ กล่ า วไว้ว่ า โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษาเป็ นโรงเรี ยน
ประถมศึก ษาที่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่ งชาติ ซึ่งเปิ ดทําการสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนต่อในระดับสูงขึ้นเพราะว่าวุฒิ
ภาวะของเด็ ก ที่ จ บชั้น ประถมศึ ก ษายัง ไม่ ส มควรที่ จ ะออกไปประกอบอาชี พ ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสูงขึ้นและมีผลงานวิจยั ที่พบว่าถ้าประชาชนมีการศึกษา
สูงขึ้นจะมีรายได้สูงขึ้นด้วย135
ความหมายของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สุทธิเมธ ชัยเพชร์ ได้ให้ความหมายของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาไว้ว่า เป็ น
โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่เปิ ดสอนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น136
ดําเกิง เงินพลับพลา ได้ให้ความหมายว่าเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาซึ่งเปิ ดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น137
134

นวลศรี พรมจันทร์ , “ความต้องการพัฒนางานวิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร.” (วิทยานิ พนธ์ ค.ม.
(การบริ หารการศึกษา) สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2544), 26-27.
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สนิท ซื่อสัตย์, “สภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นและครู สังกัด สํานัก งานประถมศึกษาจังหวัด อุบลราชธานี . ”
(วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริ หารการศึกษา) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2543), 42.
136
สุ ทธิเมธ ชัยเพชร์ , “การศึกษาปั ญหาการปฏิบัติงานการใช้หลักสู ตรมัธยมศึก ษา
ตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง 2533) ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษา 4.” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542),
7.
137
ดําเกิง เงินพลับพลา, “การศึกษาสภาพการดําเนิ นงานมาตรฐานการเรี ยนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนประถมศึกษของโรงเรี ยนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา, 2545), 7.
ดิเรก จันทร์เพ็ญ ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็ นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิ ดสอนระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3138
แนวคิดในการขยายโอกาสทางการศึกษา
เป็ นที่ ย อมรั บ ว่ า ปั จ จุ บัน สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยได้พ ัฒ นา
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามามี
อิทธิ พลต่ อการดํารงชี วิตของประชาชนในประเทศมากขึ้ นตามลําดับ แนวโน้มของสังคมกําลัง
พัฒนาเข้าสู่ความเป็ นอุตสาหกรรมและการบริ การ วิถีชีวิตในสังคมเปิ ดกว้าง สภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและเพิ่ มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานของประชาชนให้
สูงขึ้นอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ในปี การศึกษา 2530 กระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งการดําเนินงานที่ผา่ นมาคณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้กรมสามัญศึกษาและ
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนรับผิดชอบดําเนินการการปฏิบตั ิงานมีขอ้ จํากัดหลายประการอย่างไรก็
ตามในปี การศึกษา 2532 นักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และมีอตั ราการเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยนร้อยละ 50.87 มีนักเรี ยนที่ไม่ได้เรี ยนต่ออีกประมาณร้อยละ
49.13 หรื อประมาณ 517,600 คน ภายหลังจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ให้ดาํ เนินงานโครงการนําร่ อง
ขยายการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ได้ระยะหนึ่งในปี การศึกษา 2534 มีอตั ราการเรี ยน
ต่อของนัก เรี ยนที่ จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในระบบโรงเรี ยนเพิ่ มขึ้น เป็ นร้อยละ 60.06 หรื อ
ประมาณ 605,750 คน ในขณะที่อตั ราการเรี ยนต่อนอกระบบโรงเรี ยนเพิ่ มขึ้นเป็ นร้อยละ 5.04 หรื อ
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ประมาณ 50,803 คน ยังมีนกั เรี ยนที่ยงั ไม่ได้เรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกร้อยละ 34.90 หรื อ
ประมาณ 352,007 คน และในปี การศึกษา 2540 นักเรี ยนที่ จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน
755,844 คน เรี ยนต่อ 687,770 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.99 ของเด็กจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ต่อมาใน
การศึกษา 2541 นักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรี ยนต่อ 683,487 คน จากจํานวนทั้งหมด
738,664 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.53 ของเด็กจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยอยูใ่ นโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัด สํานัก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่ งชาติ จาํ นวน 217,734 คน เด็ก นักเรี ยนจบ
.
138

ดิเรก จัน ทร์ เพ็ญ, “การดําเนิ น การวิจยั ในชั้น เรี ยนของโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ .” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์, 2550), 6.
ชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 11-12 ปี ยังไม่สามารถเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้
เนื่ องจากกฎหมายห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 13 ปี และที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งคื อ
ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ตอ้ งการงานที่มีคุณภาพในการศึกษาอย่างตํ่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3139
สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติดาํ เนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยไม่เก็บค่าเล่าเรี ยนตั้งงบประมาณเงิน
อุดหนุ น รายหัว และเน้นการดํา เนิ น งานในพื้นที่ชนบทยากจน สํานัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ มีโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดในปี พ.ศ. 2541 รวมทั้งสิ ้ น
6,663 โรงเรี ยนใน 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร) เพื่อให้นักเรี ยนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้น โดยมุ่ งหวังให้ประชากรของประเทศมีค วามรู้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ทักษะวิชาชีพชั้นสูงขึ้น
นโยบายของโรงเรียนขยายโอกาส
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่ งชาติ ซึ่งได้กาํ หนดนโยบายของการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาไว้ดงั นี้
1. เร่ งรั ด การขยายโอกาสและบริ ก ารทางการศึกษาระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ใน
โรงเรี ยนกระจายไปสู่ประชาชนส่ วนภูมิภาคอย่างทัง่ ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก และเยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนเมืองและชนบทห่างไกล
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้นัก เรี ยนและผูป้ กครองนักเรี ย นเห็ นความสําคัญของ
คุณค่าของการศึกษาต่อการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมส่วนรวม
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3. เร่ งพัฒนาการจัดกระบวนการการบริ หาร กระบวนการเรี ยน การสอนและการ
นิเทศติดตามผลเพื่อส่งเสริ มผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น140
การดําเนิ นงานของโรงเรี ยนขยายโอกาสสํานัก งานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติได้กาํ หนดการดําเนินงานของโรงเรี ยนโดยให้จดั การศึกษาในลักษณะให้เปล่า สนองผูเ้ รี ยน
ที่ตอ้ งการเรี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนต่อจากชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยให้ขยายโอกาสทางการศึกษา

139

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ , ชุ ดฝึ กอบรมผู้บริหารระดับสู ง
เล่มที่ 1 (กรุ งเทพฯ : สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541), 3.
140
เรื่ องเดียวกัน, 8.
ในชนบทให้มากเป็ นพิเศษมุ่งเน้น ให้นัก เรี ยนที่ ไม่ได้เข้าเรี ยนต่ อชั้น มัธยมศึก ษาตอนต้น ที่ อยู่
ห่ างไกลในชนบทการเรี ยนการสอนเน้นการฝึ กทัก ษะพื้น ฐานเพื่อการประกอบอาชี พและเมื่อ
นักเรี ยนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการใช้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรี ยนการสอนและให้สามารถปรั บตนเองให้เข้ากับสภาพทางสังคม เป็ นพลเมืองดี มี
คุณธรรม ให้รักและต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดีข้ ึน141
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรี ยนที่ จบชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็ นการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นอีก 3 ปี เป็ นทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริ ยธรรมและทักษะอาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานหรื อประกอบอาชีพอิสระได้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม หรื อเพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น
เป้าหมาย
1. นักเรี ยนที่เรี ยนจบชั้น ป.6 ได้เรี ยนต่อในชั้นมัธยมศึกษาเพิ่ มขึ้นอีก 3 ปี โดยมี
นักเรี ยนเรี ยนต่อชั้น ม.1 ในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของเด็กจบ ชั้น ป.6 ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และเป็ นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เศรษฐกิจและท้องถิ่น

98
รู ปแบบของการขยายโอกาสทางการศึกษา
รู ปแบบของการขยายโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดาํ เนิ นการอยู่มี
ลักษณะดังนี้
1. การดําเนิ น การเรี ยนการสอนแบบในระบบโรงเรี ยน โดยการจัดในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. นักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เรี ยนต่อไปในโรงเรี ยนที่เปิ ดทําการสอนตาม
โครงการหรื อสมัครเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่เปิ ดดําเนินการ
3. เป็ นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า ผูเ้ ข้าเรี ยนไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายโดยให้รัฐบาล
เป็ นผูจ้ ดั งบประมาณ
141

เรื่ องเดียวกัน, 3-4.

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน
1. เป็ นโรงเรี ย นประถมศึก ษาที่ ต้ ังอยู่ใ นท้องถิ่ น ที่ เมื่ อเปิ ดสอนแล้ว จะไม่ เป็ น
ผลกระทบต่อโรงเรี ยนทุกสังกัดที่เปิ ดสอนระดับมัธยมตอนต้น
2. เป็ นโรงเรี ยนที่ อ ยู่ใ นเขตพื้ น ที่ ที่ มี อ ัต ราการเรี ยนต่ อ ระดับ มัธ ยมตอนต้น อัน
เนื่ องมาจากปั ญหาภูมิประเทศไม่เอื้ออํานวยต่อการเดิน ทาง และประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิ จ
ยากจน
3. โรงเรี ยนอยูใ่ นสภาพที่มีความเหมาะสมและพร้อมเพียงพอที่จะดําเนินการได้
4. มี ผ ลสํา เร็ จด้ า นการเรี ยนการสอนกลุ่ ม การงานและพื้ น ฐานอาชี พ ระดั บ
ประถมศึกษาและมีช่องทางสามารถสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน
5. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและคณะครู มีความสนใจ ตั้งใจ กระตื อรื อร้ นและเสี ยสละ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ที่ จ ะปฏิบัติ งานให้บรรลุผลสําเร็ จ ตามวัต ถุประสงค์ข องโครงการอย่า ง
ต่อเนื่อง
6. ผูป้ กครองนักเรี ยนและประชาชนในท้องถิ่ น สนใจ ยินดีให้การสนับสนุ นส่ งบุตร
หลานเข้าเรี ยนทั้งสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
7. พิจารณาเปิ ดโรงเรี ยนให้อยู่ในลักษณะของการกระจายอย่างทัว่ ถึง รวมจํานวน
โรงเรี ยนที่เปิ ดประมาณ 1/4 ของจํานวนกลุ่มโรงเรี ยนของทั้งจังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัด142

99
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํา เนิน งานของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาของสํ านัก งาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติ
การจัดการเรี ย นการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึก ษาแห่ งชาติ มีปั ญหาและอุป สรรคที่ สํานัก งานการขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้สรุ ปไว้ดงั นี้
1. อาคาร สถานที่ไม่เพียงพอ โรงเรี ยนยังขาดอาคารเรี ยน อาคารประกอบตลอดจน
ห้องจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน เช่นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บางโรงเรี ยนมีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรไม่เพียงพอสําหรับใช้ในการเรี ยนการสอน
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เรื่ องเดียวกัน, 16-22.
2. วัสดุค รุ ภณ
ั ฑ์บางประเภทยังขาดแคลน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งต้องขอยืมจากโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากนี้ บางโรงเรี ยนยังขาด
แคลนครุ ภณ
ั ฑ์สาํ นักงานที่จาํ เป็ น เช่น เครื่ องโรเนียว เป็ นต้น
3. อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน มีจาํ นวนไม่เพียงพอ เช่น คู่มือครู แบบเรี ยน
หนังสื อค้นคว้าเพิ่ มเติม หนังสื ออ่านประกอบ นอกจากนี้ ยังพบว่าอุปกรณ์ในบางประเภท เช่ น
เครื่ องกีฬา สารเคมีสาํ หรับใช้ทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบตั ิในวิชาอาชีพ และ
โสตทัศนูปกรณ์ ยังมีปริ มาณไม่เพียงพอ
4. บุคลากรมีจาํ นวนไม่เพียงพอ และวุฒิสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับวิชาที่สอนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในรายวิชาบังคับ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษนอกจากนั้นยังขาดแคลน
ครู ที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะ
ด้านในสายอาชีพ
5. งบประมาณได้รับช้าและมีจาํ นวนไม่เพียงพอใช้จ่ายในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพ รวมทั้งงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
6. การประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงเด็กเข้าเรี ยนต่อทําได้ไม่ครอบคลุมอําเภอและขาดการ
ประสานงานและวางแผนร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

100
7. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ฐานะยากจน ไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และต้องการให้เด็กช่วยงานบ้าน ผูป้ กครองบางคนในท้องถิ่ นนิ ยมส่ ง
บุตรหลานไปทํางานหารายได้ช่วยครอบครัว143
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีดงั นี้
งานวิจยั ในประเทศ
นัด ดา อัง สุ โ วทัย ได้ศึก ษา การพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนวิ ช าเคมี ที่ เ น้น
กระบวนการเรี ยนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิภาพทําให้ผเู้ รี ยนกลุ่มทดลองที่มีทกั ษะพื้นฐานการเรี ยนรู้ระดับสูงได้พฒั นา
ตนเองให้เป็ นผูม้ ีลกั ษณะการเรี ยนรู้แบบนําตนเอง โดยเปรี ยบเทียบกับก่อนการทดลองและกลุ่ม
ควบคุ มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05และผลการประเมินประสิ ทธิภาพเมื่อเที ยบกับกลุ่ม
ควบคุมได้ค่าขนาดอิทธิพลไม่นอ้ ยกว่า .05 เป็ นไปตามเกณฑ์ ส่วนกลุ่มทดลองที่มีทกั ษะพื้นฐาน
143

Cheng, School Effectiveness and School-based Management : A Mechanism
การเรี
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(London
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Press, 1996),
วิทยาศาสตร์ ให้ผลทํานองเดี ย วกับด้า นลัก ษณะการเรี ย นรู้ แบบนําตนเอง ส่ ว นด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมีพบว่า ผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองทั้งภาพรวมและกลุ่มที่มีทกั ษะพื้นฐานต่างกันได้ผล
การเรี ย นรู้สูงกว่าก่ อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และได้ค่าขนาดอิทธิพลเป็ นไปตาม
เกณฑ์ ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบนี้ ในระดับปานกลางนอกจากนี้ ย งั พบว่า ทักษะพื้นฐาน
การเรี ยนรู้ ข องผู้เ รี ยนส่ ง ผลต่ อ ลัก ษณะการเรี ยนรู้ แ บบนํา ตนเองแต่ ไ ม่ เ กิ ด ปฏิ สัม พัน ธ์ก ับ
กระบวนการเรี ยนรู้144
จงกล งาเนียม ได้ศึกษาสมรรถภาพของครู วิยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรรมการการประถมศึกษา
แห่ งชาติ เขตการศึกษา 10 เพื่อเปรี ยบเที ย บสมรรถภาพของครู วิทยาศาสตร์ ในด้า นทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเจตคติเชิ งวิทยาศาสตร์ และด้านวิชาชีพครู ก ับเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่
คาดหวัง ของทบวงมหาวิท ยาลัย และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถภาพทั้ง 3 ด้า น ระหว่ า งครู
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า 1. ครู
วิทยาศาสตร์ มีสมรรถภาพทั้ง 3 ด้านสูงกว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่คาดหวัง 2. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีวุฒิทาง
การศึ ก ษาและประสบการณ์ ใ นการสอนต่ า งกัน มี ส มรรถภาพด้า นทัก ษะกระบวนการทาง

101
วิทยาศาสตร์และด้านวิชาชีพครู แตกต่างกัน โดยมีแนวโน้มว่าครู วิทยาศาสตร์ ที่มีวุฒิวิทยาศาสตร์
และครู วิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์น้อยมีสมรรถภาพด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และด้านวิชาชีพครู สูงกว่าครู วิทยาศาสตร์ที่มีวุฒิอื่นและสูงกว่าครู วิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์มาก
3. ครู วิทยาศาสตร์ที่มีวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีสมรรถภาพด้านเจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน145
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นัดดา อังสุโวทัย, “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการ
เรี ยนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ” (ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2550), บทคัดย่อ.
145
จงกล งาเนี ยม, “สมรรถภาพของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึก ษาปี ที่ 1 ใน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
เขตการศึกษา 10” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ภาควิชา
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535), บทคัดย่อ.
สมนา วีระวงษ์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก โดยผลการศึกษาพบว่า 1. ครู
วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก มีสมรรถภาพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดา้ นความรู้
ความสามารถในเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านความสามารถในการปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์
ด้านเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของการเป็ นครู อยูใ่ นระดับกลาง
2. ครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
พื้นฐานอยูใ่ นระดับสูง 3. ครู วิทยาศาสตร์เพศชายกับเพศหญิงมีสมรรถภาพขั้นพื้นฐานไม่แตกต่าง
กัน 4. ครู วิทยาศาสตร์ เพศชายกับเพศหญิงมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน
5. ครู วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และครู วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จการศึกษา
สาขาวิชาอื่น ๆ มีสมรรถภาพขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครู
วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จการศึก ษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีสมรรถภาพสูงกว่าครู วิทยาศาสตร์ ที่สําเร็ จ
การศึก ษาสาขาวิช าอื่น ๆ 6. ครู วิ ทยาศาสตร์ ที่สําเร็ จ การศึ ก ษาวิช าเอกวิ ทยาศาสตร์ และครู
วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครู วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จการศึกษาวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ มีทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้น ฐานสู งกว่าครู วิทยาศาสตร์ ที่สําเร็ จ
การศึกษาสาขาวิชาอืน่ ๆ 7. ครู วิทยาศาสตร์มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันจะมีสมรรถภาพขั้น
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พื้ น ฐานไม่ แ ตกต่ า งกัน 8. ครู วิ ท ยาศาสตร์ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนต่ า งกัน จะมี ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 9. ครู วิทยาศาสตร์ ที่เคยเข้ารับการอบรม
การสอนวิท ยาศาสตร์ หลัก สู ต ร สสวท. กับครู วิทยาศาสตร์ ที่ไ ม่เคยเข้า รั บ การอบรมการสอน
วิทยาศาสตร์ หลัก สู ต ร สสวท. พบว่าครู วิทยาศาสตร์ มีสมรรถภาพขั้น พื้น ฐานไม่แตกต่ างกัน
10. ครู วิทยาศาสตร์ที่เคยเข้ารับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตร สสวท. กับครู วิทยาศาสตร์
ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตร สสวท. พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยครู วิท ยาศาสตร์ ที่ เ คยเข้า รั บ การอบรมมี ทัก ษะกระบวนการาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานสูงกว่าครู วิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม146
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สมนา วีระวงษ์, “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
พื้นฐานของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538), 52-53.
ศิริภรณ์ เม่นมัน่ ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอน
แนวสรรคนิ ย ม พบว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ และทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ147
จารุ นนั ท์ ปรมาธิกุล ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถภาพและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน ของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กับ
ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึก ษา ในจังหวัด พิจิ ตร ผลการศึก ษาพบว่า
1. ครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษากับครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดพิจิตรมีสมรรถภาพขั้นพื้นฐานด้านความรู้
เนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ด้า นเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ ด้านความสามารถในการปฏิบัติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ และด้านวิชาชีพของการเป็ นครู อยูใ่ นระดับปานกลาง 2. ครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน
โครงการขยายโอกาสทางการศึก ษากับครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ย นมัธยมศึก ษาตอนต้น สังกัด
.กรมสามัญศึกษา ในจังหวัดพิจิตรมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน อยู่ในระดับสูง
คิดเป็ นร้อยละ 72.88 3. ครู วิทยาศาสตร์ เพศชายกับเพศหญิง มีสมรรถภาพขั้นพื้นฐานไม่แตกต่าง
กัน 4. ครู วิทยาศาสตร์ เพศชายกับเพศหญิง มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานไม่
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แตกต่าง 5. ครู วิทยาศาสตร์ ที่เคยเข้ารับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร สสวท. กับครู
วิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม มีสมรรถภาพขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกัน 6. ครู วิทยาศาสตร์ ที่
เคยเข้ารับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร สสวท. กับครู วิทยาศาสตร์ ที่ไม่เคยเข้ารับ การ
อบรม มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน 7. ครู วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จ
การศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ กบั ครู วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จ การศึกษาสาขาอื่น ๆ มีสมรรถภาพขั้น
พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 8. ครู วิทยาศาสตร์ที่สาํ เร็ จการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ กบั ครู วิทยาศาสตร์
ที่สาํ เร็ จการศึกษาสาขาอื่น ๆ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 9. ครู
วิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีสมรรถภาพขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกัน10.ครู วิทยาศาสตร์
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ศิริภรณ์ เม่นมัน่ อ้างถึงใน นัดดา อังสุโวทัย, “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
วิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ”(ปริ ญญาการศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ , 2550), 80.
ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน148
วีระพนธ์ คําดี ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ โดยพบว่า 1. ครู วิทยาศาสตร์ ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูง 2.
ครู วิทยาศาสตร์ เพศชายกับเพศหญิงมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่ างกัน 3. ครู
วิทยาศาสตร์ที่จบการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์กบั ครู วิทยาศาสตร์ ที่จบการศึกษาในสาขาอื่น ๆ มี
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 4. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ในการสอน
ต่างกันมีทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 5. ครู วิทยาศาสตร์ ที่เคยเข้ารับการอบรม
การสอนวิท ยาศาสตร์ หลัก สู ต ร สสวท. กับครู วิทยาศาสตร์ ที่ไ ม่เคยเข้า รั บ การอบรมการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตร สสวท. พบว่าครู วิทยาศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 6. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีอายุต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่
แตกต่ า งกัน 7. ครู วิท ยาศาสตร์ ที่ ทาํ งานในโรงเรี ย นที่ มีข นาดของโรงเรี ย นต่ างกัน มีทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05149
สุ ริ นทร์ คํานึ งครวญ ได้ศึก ษาเกี่ ย วกับ สมรรถภาพและทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ ัน พื้ น ฐานของครู วิทยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นมัธยมศึก ษาจัง หวัด สุ โ ขทัย โดยผล
การศึกษาพบว่า 1. ครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย มีทกั ษะกระบวนการ
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ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้ ัน พื้ น ฐานในระดับ สู ง 2. ครู วิ ท ยาศาสตร์ เ พศชายกับ เพศหญิ ง มี ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 3. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีวุฒิทางการศึกษา
ต่างกัน มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 4. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานไม่
แตกต่างกัน 5. ครู วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูต ร สสวท.กับครู
วิทยาศาสตร์ ที่ไม่เคยได้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูต ร สสวท. กับครู วิทยาศาสตร์
.
148
จารุ นนั ท์ ปรมาธิกุล, “การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน ของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กับครู
วิทยาศาสตร์ ร ะดับมัธยมศึก ษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดพิจิ ตร” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538), 88-89.
149
วีระพนธ์ คําดี, “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
ครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,2539), 69-71.
ที่ไม่เคยได้รั บการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสู ต ร สสวท. พบว่าครู วิทยาศาสตร์ มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 6. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีอายุต่างกัน มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน150
เสนอ อาจเอื้อ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยผล
การศึก ษาพบว่า 1. ครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึก ษา จังหวัด
นครสวรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับสูง 2. ครู วิทยาศาสตร์ เพศชายกับเพศ
หญิงมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 3. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 4. ครู วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จการศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์ ก ับครู วิทยาศาสตร์ ที่สาํ เร็ จ การศึกษาในสาขาอื่น ๆ มีทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์
ในการสอนวิทยาศาสตร์ ต่ างกัน มีทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่ างกัน 6. ครู
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตร สสวท. กับครู วิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้รับ
การอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร สสวท. พบว่าครู วิทยาศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน151
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จิราภรณ์ ทนนานนท์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับระดับสมรรถภาพและระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
จังหวัดกําแพงเพชร โดยผลการศึกษาพบว่า 1. ครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับสูง 2. ครู
วิทยาศาสตร์ เพศชายกับเพศหญิงมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 3. ครู
วิทยาศาสตร์ที่มีอายุต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน 4. ครู
วิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไม่แตกต่างกัน 5. ครู วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร สสวท. กับครู
วิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้รับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตร สสวท. พบว่าครู วิทยาศาสตร์
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สุ ริ นทร์ คํา นึ ง ครวญ, “การศึ ก ษาสมรรถภาพและทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดสุ โขทัย” (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539), 72-74.
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เสนอ อาจเอื้อ, “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
ครู วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540), 133.
มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานไม่แตกต่างกัน152
ธิดา สนองนารถ ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึ กทักษะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการกับนักเรี ยนที่
สอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01153
สํา ราญ หาญประเสริ ฐ ได้ท ํา การวิ จ ัย เรื่ องการมี ส่ วนร่ วมจัด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาโดยภาพรวมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาในระดับกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการให้ความ
เห็นชอบการจัดทําสาระหลักสูตรท้องถิ่ น กรรมการมีส่วนร่ วมระดับน้อย กรรมการจากชุมชนมี
ส่วนร่ วมน้อยเกือบทุกด้าน ส่วนกรรมการจากครูและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมมากเกือบทุกด้าน
ปัญหาการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาอยู่ระดับกลาง เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ปั ญหาเกิดจาก
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ปั ญ หาเกิ ด จากบุ ค ลากรของโรงเรี ยนและปั ญ หาเกิ ด จาก
กระบวนการบริ หาร สภาพความต้องการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมทุกด้านอยูร่ ะดับมาก ข้อที่มีความต้องการมากระดับต้น คือ การส่งเสริ มและ
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สนับสนุ น ให้เด็ก ทุ กคนในเขตบริ ก ารได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานอย่างทั ่ วถึง มีคุณ ภาพและได้
มาตรฐาน การส่ ง เสริ มให้มี ก ารพิ ทัก ษ์สิ ท ธิ เ ด็ ก ดู แ ลผู้พิ ก าร เด็ ก ด้อ ยโอกาสและเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รั บการพัฒนาเต็มตามศัก ยภาพ การเสริ สร้ างความสัมพัน ธ์ร ะหว่าง
โรงเรี ยนกับชุมชน ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น นอกจากนี้การเปรี ยบเทียบระหว่างโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีสภาพการจัด
การศึก ษาแตกต่ างกัน ส่ วนกระบวนการเรี ย นรู้ การจัด หาสื่ อ การวัดและประเมินผลมีสภาพ
.
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จิราภรณ์ ทนนานนท์, “การศึกษาระดับสมรรถภาพและระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
จังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ต เอกวิทยาศาสตร์ ศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540), 75-76.
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ธิดา สนองนารถ, “การสร้างแบบฝึ กทักษะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
บูรณาการ สําหรั บนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญ ญาการศึกษามหาบัณ ฑิ ต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 88.
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน154
เรวดี นันทิกะ ได้ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการของ
นักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรี ยนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีการบริ หารจัดการต่างกัน
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า 1.
นักเรี ยนส่ ว นรวมและจําแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และหลักสูต ร
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการโดยรวมและรายด้าน
4 ด้าน คือ ด้านการตั้งสมมติฐาน ด้านการกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการ ด้านการทดลองและด้าน
การแปลความหมายและลงข้อสรุ ปสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แต่มีคะแนนเฉลี่ยอีก 1
ด้านที่ เหลือ คื อ ด้านการกําหนดและควบคุ มตัวแปรตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
ยกเว้นนักเรี ยนที่เรี ยนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนจุฬาภรราชวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 5 ด้าน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม มีนักเรี ยนจํานวนปานกลางถึงมาก (ร้อยละ
55.78-66.31) ที่ ได้คะแนนเท่ากับหรื อสูงกว่าเกณฑ์ร้ อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยนัก เรี ยน
มีค ะแนนเฉลี่ยมากที่ สุด ในด้า นการทดลองและคะแนนเฉลี่ยน้อยที่ สุด ในด้านการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร 2. นักเรี ยนที่มีเพศต่างกันมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณา
การโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน 3. นัก เรี ยนที่ มี ประการณ์ในการเรี ยนวิชา
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วิทยาศาสตร์ 1 ปี มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการโดยรวมและ
รายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการตั้งสมมติฐาน ด้านการทดลองและด้านการแปลความหมายและลง
ข้อสรุ ปมากกว่านักเรี ยนที่มีประสบการณ์ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ปี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 4. นักเรี ยนที่เรี ยนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มี
คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน (ยกเว้น
ด้านการตั้งสมมติฐาน) มากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ โครงสร้าง 3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
กับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อการมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการโดยรวม
และรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการทดลองและด้านการแปลความหมายและลงข้อสรุ ป และระหว่าง
เพศ ประสบการณ์ ในการเรี ย นวิชาวิทยาศาสตร์ ก ับหลัก สู ต รวิชาวิทยาศาสตร์ ต่ อการมีทัก ษะ
“..ใ
154
สําราญ หาญประเสริ ฐ, “การมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นประถมศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานการประถมศึ ก ษาอํา เภอภู เ วีย ง จัง หวัด
ขอนแก่น ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการบริ หารการศึก ษา บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), บทคัดย่อ.
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ ด้านการกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05155.
ชูสกุล คําขาว ได้ศึกษาการพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นัก เรี ยนระดับชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึก ษา สังกัด
สํานักงานเขตประถมศึกษาจังหวัดศรี สะเกษ ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มี 1 ฉบับ จํานวน 52 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13
ด้าน คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการกระทําและสื่ อความหมาย
ข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลองและทักษะ
การลงข้อสรุ ปและตีความหมายข้อมูล โดยคะแนนจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และค่าความโด่ง เท่ากับ 16.05 , 5.75 ,
1.29 และ 3.66 ตามลําดับ 2. คุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีดงั นี้ ค่า
ความยากอยู่ระหว่าง 0,20 - 0.74 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.57 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความ
เชื่อถือได้เท่ากับ 0.70 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด เท่ากับ 2.29 และค่าความแม่น
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ตรงเชิงงโครงสร้างวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบได้ค่านํ้ าหนักขององค์ประกอบก่อนหมุนแกนเป็ นค่า
ความแม่น ตรงเชิ งโครงสร้ างอยู่ร ะหว่าง 0.30 - 0.46 3. เกณฑ์ปกติ ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง T10 ถึง T53 ขึ้นไป ระดับ
ความสามารถในการมี ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เท่ า กับ สู ง T50 ถึ ง T52 ระดับ
ความสามารถในการมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับ ปานกลางและโดย T49 ลงมา
ระดับความสามารถในการมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับตํ่า156
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เรวดี นันทิ ก ะ, “ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการของนัก เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรี ยนหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีการบริ หารจัด การต่ างกัน ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546),
บทคัดย่อ.
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ชูสกุล คําขาว, “การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรั บ
นัก เรี ยนระดับชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึก ษา สังกัด
สํานักงานเขตประถมศึกษาจังหวัดศรี สะเกษ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาครุ มหาบัณฑิต สาขาวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2546), บทคัดย่อ.
นันทวัน มาลยเวช ได้ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของครู วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 1. ครู วิทยาศาสตร์ มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีทกั ษะมาก 3 อันดับแรก คือ ทักษะด้านการทดลอง ทักษะด้าน
การจําแนกประเภทและทักษะด้านการสังเกต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.91 และ 3.88 ตามลําดับ
2. ครู วิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ป ส่ วนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 3. ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีอายุแตกต่างกันมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้าน
การทดลอง ด้า นการตั้งสมมติฐาน ด้า นการจัด กระทําและสื่ อความหมายของข้อมูลและด้าน
การคํานวณ ส่วนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ครู วิทยาศาสตร์ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการสังเกต ด้านการตั้งสมมนติฐานและด้านการ
กําหนดควบคุมตัวแปร ส่วนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านอื่น ๆ ไม่
แตกต่ า งกัน 5. ครู วิท ยาศาสตร์ ที่ มี ประสบการณ์ ใ นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ต่ า งกัน มี ทัก ษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ในด้านการจัด
กระทําและสื่อความหมายข้อมูล ด้านการคํานวณ ด้านการพยากรณ์และด้านการจําแนกประเภท
ส่ วนทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมและรายด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่ างกัน 6. ครู
วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการอบรมหลัก สู ตรการสอนวิทยาศาสตร์ ต่ างกัน มีทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ในด้านการทดลอง ด้านการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ ภูมิกบั ปริ ภูมิและระหว่างปริ ภูมิกบั เวลาและด้านการจําแนกประเภท ส่ วน
ทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ในภาพรวมและรายด้านอื่ น ๆ ไม่ แ ตกต่ างกัน 7. ครู
วิทยาศาสตร์ที่สงั กัดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม ด้านการทดลอง ด้านการลงความเห็น จาก
ข้อมูลด้านการหาความสัมพัน ธ์ระหว่างปริ ภูมิก ับปริ ภูมิและระหว่างปริ ภูมิกบั เวลาและด้านการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร ส่วนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในด้านอื่น ๆ ไม่
แตกต่างกัน 8. ครู วิททยาศาสตร์ที่ต้ งั โรงเรี ยนต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการลงความเห็นจากข้อมูล ด้านการคํานวณและ
ด้า นการกําหนดนิ ยามเชิงปฏิบัติก ารของตัว แปร ส่ ว นทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
.
ภาพรวมและรายด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน157
ณั ฐ จรี ย์ ธรรมทัศ นานนท์ ได้ท ํา การวิ จ ัย เรื่ องการพัฒ นาหลัก สู ต รการประชุ ม
ปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมสําหรับครู วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บูร ณาการแบบ
กลุ่มทัก ษะ ผลการวิจ ัย ในขั้นตอนที่ 4 จากการประเมิน และติ ดตามผลหลัก สู ตรการประชุ ม
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นไปตามแนวคิดของเคอร์ กเพทริ ก 4 ประการ คือ ปฏิกิริยาของผูเ้ ข้า
ประชุ ม การเรี ย นรู้ข องผูเ้ ข้าประชุ ม พฤติ ก รรมของผูเ้ ข้าประชุ มและผลลัพธ์หลังการประชุ ม
ปฏิบตั ิการ พบว่า ผูเ้ ข้าประชุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วมสูงกว่า
ก่อนการประชุมปฏิบตั ิการ อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.01 มีทกั ษะปฏิบตั ิกิจกรรมการประชุมปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุมปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมและทักษะ
การเขียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการแบบกลุ่มทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้158
ศรี สุพรรณ จันทนสมิต ได้ศึกษาผลการดําเนิ นงานการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่
ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วง
ชั้นที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ผูบ้ ริ หารมีการเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่าง
ดี โดยได้สร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาให้กบั ครู ดว้ ยการส่ ง
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ครู เข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และสื่ อ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 2. ปั ญหาการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่าการ
ระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษามีน้อย ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึก ษาน้อย 3. ผลการดําเนิ น งานการบริ หารหลัก สู ตรสถานศึก ษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ นักเรี ยนและผูป้ กครอง
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นัน ทวัน มาลยเวช, “การศึ ก ษาทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องครู
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหา
บัณฑิ ต สาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545),
บทคัดย่อ.
158
ณัฐจรี ย ์ ธรรมทัศนานนท์, “การพัฒนาหลักสูตรการประชุมปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วม
สําหรั บครู วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลัก สู ต รวิทยาศาสตร์ บูรณาการแบบกลุ่มทัก ษะ” (ปริ ญญา
การศึกษาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทร
วิโรฒ, 2546), บทคัดย่อ.
ส่วนใหญ่เห็นว่า ผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านสื่อการเรี ยนรู้และแหล่งการเรี ยนรู้ที่
นักเรี ยนเห็นว่าอยูใ่ นระดับกลาง159
ฉวีวรรณ สีสม ได้ศึกษา “การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐานใน
หน่วยการเรี ยนรู้วิชาเคมีทวั ่ ไปสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา” รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้สมองเป็ นฐานที่เหมาะสมประกอบด้วย 6 ขั้นตอนได้แก่ 1.ขั้นบริ หารสมอง 2.ขั้นกระตุน้ สมอง 3.
ขั้น จัด ประสบการณ์ 4.ขั้น ฝึ กประสบการณ์ 5.ขั้น สรุ ปประสบการณ์ และ 6.ขั้น ขยายความรู้
ประสิ ทธิ์ ผลของรู ปแบบการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้สมองเป็ นฐาน พบว่ า นัก ศึก ษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าคะแนน
จุดตัดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ นักศึกษามีจิตวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่า
คะแนนจุดตัดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐานอยูใ่ นระดับมาก160
จุ ไรพร ของเลิศ ได้ทาํ การวิจ ัย ปั จ จัยทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ที่ มีต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สํานักงานเขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
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ทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก็สูงตาม
ไปด้ว ย แต่ ถ ้ากลุ่ม ตัว อย่า งมีค ะแนนทางทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ต่ าํ สู ง คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิทยาศาสตร์ ก็ต่ าํ ตามไปด้ว ย ผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลเพื่อศึก ษาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.76 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 นั ่ นแสดงว่าตัวพยากรณ์
สามารถพยากรณ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ได้ 63.24% ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กบั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
.
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ศรี สุ พ รรณ จัน ทนสมิ ต , “การศึ ก ษาผลการดํา เนิ น งานการบริ หารหลัก สู ต ร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
จังหวัดแพร่ ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549), บทคัดย่อ.
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ฉวีวรรณ สีสม, “การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐานในหน่ วย
การเรี ยนรู้ วิชาเคมีทวั ่ ไปสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา” (ปริ ญญาการศึก ษาดุษ ฎีบณ
ั ฑิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ , 2555), บทคัดย่อ.
ทักษะด้านการพยากรณ์ ทักษะด้านการคํานวณ ทักษะด้านการตั้งสมมติฐาน ทักษะด้านการสังเกต
ทักษะด้านการจําแนกประเภท ทักษะด้านการลงความคิดเห็น ทักษะด้านการจัดกระทําและสื่ อ
ความหมายข้อมูล ทักษะด้านการวัด ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลาและทักษะด้านการทดลอง ตามลําดับ161
งานวิจยั ต่างประเทศ
วิดเดน (Widden) ได้ศึกษาผลของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Science-A Process Approach : SAPA) โดยทดลองศึกษากับครู 26 คน นักเรี ยน
.555 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 พวก คือ กลุ่มทดลองครู สอนตามหลักสู ตร SAPA ครู ที่สอน
จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มควบคุมครู สอนตามหลักสูตร
เดิมและครู ที่สอนไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากผลการวิจยั
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วม พบว่า หลักสูตร SAPA มีผลต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน คือ นักเรี ยนในกลุ่มทดลองมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดีกว่า
นักเรี ยนในกลุ่มควบคุมและทักษะเหล่านี้จะมีผลต่อนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนมากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนดีแต่
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ไม่มีผลต่อความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนแต่อย่างใด จะพบว่า ครู ที่ได้รับการอบรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทกั ษะกระบวนการดีข้ ึน162
เออเนสท์ อาร์ ฮิลการ์ ด “การประเมิน ผลจิต วิทยาวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ย นจากการ
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ” พบว่า วิธีก ารวัด เจตคติ โดยตรงทําไม่ได้ แต่ การศึกษาเจตคติทาํ ได้ 3 วิธี
กล่าวคือ 1.การสังเกต เป็ นวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด แล้ว
อนุมานว่าบุคคลนั้นมีเจตคติต่อสิ่ งนั้นอย่างไร เพื่อให้การสังเกตสามารถรวบรวมข้อมูลที่เที่ยงตรง
และเชื่อถือได้ 2.การให้รายงานตัวเอง เป็ นวิธีการให้บุคคลเล่าความรู้สึกที่มีต่อสิ่ งนั้นออกมา 3.
เทคนิคการฉายออก เป็ นวิธีวดั เจตคติโดยการให้สร้างจินตนาการจากภาพเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคล
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จุ ไรพร ของเลิศ, “ปั จ จัยทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มี ต่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยน ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 สํา นั ก งานเขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั ศึกษา บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), 53-54.
162
Widden, Marvin Frank, “A Product Evaluation of Science-A Process Approach”
(Dissretation Abstracts International, 1972), 3582-A.
แสดงความคิดเห็นออกมา เพื่อสังเกตและวัดความรู้สึกของบุคคลนั้น163
สตีเวนส์และเอทวูด (Stevens and Atwood) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ความสนใจในวิทยาศาสตร์กบั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็ นนักเรี ยนระดับต่าง ๆ โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยผลการศึกษาพบว่า ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนการสอนและหลังการสอนของแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนทั้ง 3
ระดับ มีคะแนนจากการทดสอบ 2 ครั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
พบว่า นัก เรี ยนที่ มี ค วามสนใจในวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สูง จะมี ค ะแนนในทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงด้วย164
กอสไบ (Gosbi) ได้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลสั ม ฤทธิ์ ในการใช้ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั ผสมกับพัฒนาการทางสติปัญญาและตัวแปรอื่น ได้แก่ เกรดเฉลี่ย
และความถนัด ทางการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และกลุ่ม ตัว อย่างเป็ นนัก ศึ ก ษาที่ เลื อกเรี ยนวิช า
แคลคูลสั และวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาหลัก จํานวน 85 คน ผลการวิจบั พบว่า พัฒนาการทาง
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สติ ปั ญ ญา เกรดเฉลี่ ย และความถนัด ทางการเรี ยนของนัก ศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ก ับ ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั ผสมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ165
พาดิลลาและดิลาเชา (Padilla and Dillashaw) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก ับความสามารถในการคิด ค้น ด้านนามธรรมเพื่อที่ จะทดสอบว่า
ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ ัน บูรณาการมีค วามสัมพัน ธ์ก ับการคิด ค้นด้านนามธรรม
เพียงใด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเกรด 7-12 จํานวน 500 คน ใช้แบบทดสอบเขียนตอบ
พบว่า ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในด้านการปฏิบตั ิแบบนามธรรมกับทักษะกระบวนการ
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เออเนสท์ อาร์ ฮิลการ์ ด อ้างถึงในนัดดา อังสุ โวทัย, “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ”(ปริ ญญา
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ , 2550), 79.
164
Stevens T.J & R.K Atwood, “Interest Score as Prediction of Science Process
Performance for Junior High Students” (Science Education,1978), 303-308.
165
Gosbi, 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.
ทางวิทยาศาสตร์ ข้ ัน บูร ณาการมีความสัมพัน ธ์ก ัน ในระดับสู ง แสดงให้เห็ นว่าการสอนทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีอิทธิพลต่ อความสามารถในการคิดค้นนามธรรมเกี่ยวกับการคิ ด
อย่างมีเหตุผลทางตรรกศาสตร์166
พาดิลลา และคนอื่น ๆ (Padilla and others) ได้ทาํ การสร้ างแบบเรี ยนจําลองทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ ึนใช้กบั นักเรี ยนเกรด 6 และเกรด 8 ผลปรากฏว่าใช้ได้ดีในทักษะ
การตั้งสมมติฐานและทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร167
สตราวิ ส และมาโลน (Strawitz and Malone) ได้ศึก ษาความคงทนของทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการของนักศึกษาฝึ กหัดครู ที่ได้รับการสอนจากครู โดยตรง
(Teacher-Direct Strategy) และการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Instructional Strategy) พบว่า นักศึกษา
ฝึ กหัดครู ที่ได้เรี ยนด้วยตนเองมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการมากกว่าที่ได้รับ
การสอนจากครู โดยตรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนด้านความคงทนของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการทั้ง 2 วิธีน้ นั พบว่ามีความคงทนทั้ง 2 วิธี168
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นากายามา (Nakayama) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการคิด
กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์ของการวิจยั คือ การศึกษาความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงในแบบฝึ กภาคปฏิบตั ิของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาํ หรับนักเรี ยนกับ
ความแตกต่างของรู ปแบบการคิด เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบวัดรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ใช้วดั รู ปแบบการ
คิด แบ่งเป็ น 2 ตอนคือ การผสมผสานระหว่างชนิ ดของการรับรู้และกระบวนการใน 4 รู ปแบบ
การคิดกับแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4 ทักษะ คือ การตั้งสมมติฐาน การกําหนด
ตัวแปร การให้นิ ยามเชิงปฏิบตั ิ การตัวแปรพร้อมการออกแบบการทดลอง การเขียนกราฟและ
การบูรณาการข้อมูล แบบทดสอบทั้งสองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษา 107
คน พบว่า รู ปแบบการคิดมีความสัมพันธ์กบั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเหมือนกัน
ของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการของนักเรี ยนที่มีรูปแบบการคิด
ต่างกัน รู ปแบบการคิดในการแสวงหาข้อมูลไม่สมั พันธ์กบั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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Padilla, Okey and Dillashaw, “The Two Meaning of Mathematics” (Science
Education, 1983), 239-246.
167
Padilla, Michael J. and others, “The Relationship Between Science Process Skill
and Formal Thinking Abilities” (Journal of Research in Science Teaching, 1984), 277-287.
168
Strawitz, M. Barbara and Mark R. Malone, “Preserve Teacher Acquisition and
Retention of integrated Science Process Skill : A Comparison of Teacher-directd and selfinstructional Strategies” (Journal of Research in Science Teaching, 1987), 53-60.
ขั้นบูรณาการ169
แพแจค ได้สั ง เคราะห์ ง านวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ การนิ เ ทศการศึ ก ษา โดยคํา นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบด้านความรู้ เจตคติและทักษะที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาผลการสังเคราะห์พบว่า สมรรถภาพที่มีความจําเป็ นสําหรับผูน้ ิ เทศการศึกษา
ประกอบด้วย 12 ด้าน คือ 1.การสื่อสาร 2.การพัฒนาบุคลากร 3.โครงการสอน 4. การวางแผนและ
การเปลี่ยนแปลง 5. การจูงใจและการจัดบุคลากร 6.การสังเกตการณ์สอนและการประชุมนิ เทศ 7.
การพัฒนาหลักสูตร 8.การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ 9.การให้บริ การแก่ครู ผสู้ อน 10.การพัฒนา
บุคลากร 11.ความสัมพันธ์กบั ชุมชน และ 12.การวิจยั และประเมินผลโครงการ170
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีดงั นี้
งานวิจยั ในประเทศ
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สม มั ่ ง คั ่ ง ได้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า งแบบผู้น ํา ของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนกับ
บรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยใช้ทฤษฎี
แบบผูน้ าํ แบบระบบ 4 (Management System 4) ของ Likert และแบบวัดบรรยากาศองค์การของ
Halpin ซึ่งพบว่า 1. แบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยส่วนร่ วม ได้แก่ แบบผูน้ าํ ระบบที่ 3 (แบบ
ปรึ กษาหารื อ) และแบบผูน้ าํ ระบบที่ 2 (แบบเผด็จการแบบศิลป์ ) 2. แบบบรรยากาศองค์การของ
โรงเรี ยน เมื่อจําแนกตามแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โดยการรวมแบบผูน้ าํ เป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ใช้อาํ นาจ (แบบผูน้ าํ ระบบที่ 1 : แบบเผด็จการและแบบผูน้ าํ ระบบที่ 2 : แบบเผด็จการแบบมี
ศิลป์ ) และกลุ่มประชาธิปไตย (แบบผูน้ าํ ระบบที่ 3 : แบบปรึ กษาหารื อ และแบบผูน้ าํ ระบบที่ 4 :
แบบมีส่วนร่ วม) และการรวมแบบบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มขวัญสูง
(แบบเปิ ด แบบอิสระและแบบควบคุม) และกลุ่มขวัญตํ่า (แบบสนิ ทสนม แบบรวมอํานาจและ
แบบปิ ด) ซึ่ งปรากฏว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนที่มีแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารแบบกลุ่มที่ใช้
อํานาจมีแนวโน้มที่จะเป็ นกลุ่มขวัญตํ่าถึงร้อยละ 84.21 ในขณะที่บรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนที่
มีแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารแบบกลุ่มประชาธิปไตยมีแนวโน้มจะเป็ นกลุ่มที่มีขวัญสูงถึงร้อยละ 57.89
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Nakayama, Genzo, A Study of the Relationship between Cognitive Styles and
Integrated Science Process Skill. CD-ROM (North Carolina : Microfiche, 1988), Acc.No.
ED291592.
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Pajak, P. Identification of Supervisory Proficiency Project.
Althea,Georgia:Department of Curriculum and Supervision, University of Georgia,1990.
3. จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับบรรยากาศองค์การ
ของโรงเรี ยนแล้ว ผลปรากฏว่า กลุ่มแบบผูน้ ําของผูบ้ ริ หารที่ แตกต่ างกัน มีค วามสัมพัน ธ์ก ับ
บรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มแบบผูน้ าํ ที่ใช้อาํ นาจ (ระบบที่
1 และ 2) มีความสัมพันธ์กบั แบบบรรยากาศองค์การกลุ่มขวัญตํ่า ในขณะที่ กลุ่มแบบผูน้ ํา
ประชาธิปไตยจะมีความสัมพันธ์กบั แบบบรรยากาศองค์การกลุ่มสูง171
วุฒินนท์ วิมลศิลป์ ศึกษาการวิจยั เรื่ องบรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครู
โรงเรี ยนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มประชากรคือข้าราชการครู โรงเรี ยนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท
ในเขตการศึกษา 10 ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ มุกดาหาร ยโสธร
อุบลราชธานี และนครพนม โดยดัดแปลงแบบวัด บรรยากาศองค์การของ Litwin และ Stringer
(1968) ในมิติดา้ นโครงสร้างงาน มาตรฐานงาน ความอบอุ่น ความขัดแย้ง เอกลักษณ์องค์การ
และดัดแปลงจากแบบวัด Profile Oganizational Characteristies (POC) ของ Likert ในมิติดา้ น
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ภาวะผูน้ าํ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร พบว่าข้าราชการครู มีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดย
ส่วนรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีและบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพอใจในงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ172
สุจิตรา ศุภพงษ์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิงาน
วิชาการอยูใ่ นเกณฑ์มาก 2 งาน ได้แก่ งานด้านการเรี ยนการสอนและงานประชุมอบรมวิชาการ มี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง 5 งาน ได้แก่ งานด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้งานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอนการวัดและประเมินผลการเรี ยน งานห้องสมุดและงาน
นิเทศภายใน สําหรับปัญหาในการบริ หารงานวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ครู ผสู้ อนไม่
สนใจศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบหลักสูตรก่อนทําการสอน ครู ผสู้ อนขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่มีการสํารวจความเพียงพอในการใช้สื่อ
ของครู ไม่มีการนําผลประเมินไปแก้ปัญหาร่ วมกับผูป้ กครอง ไม่มีการควบคุมดูแลติดตามและ
171

สม มัง่ คั ่ ง, “ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูน้ ําของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับบรรยากาศ
องค์การของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
ครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาการบริ หารการศึก ษา บัณ ฑิ ตวิทยาลัย จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2532), 104-107.
172
วุฒินนท์ วิมลศิลป์ , “บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครู โรงเรี ยนมัธยม
เพื่อพัฒนาชนบท” (วิทยานิ พนธ์ พบ.ม. สาขาพัฒนาสังคม บัณ ฑิตศึกษา สถาบัน บัณฑิตพัฒ น
บริ หารศาสตร์, 2533), บทคัดย่อ.
ประเมินผลการใช้หอ้ งสมุด ครู ขาดความกระตือรื อร้นในการเพิ่ มความรู้ ในการพัฒนาตนเองและ
ขาดการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของครู 173
อัจฉรา จ่ายเจริ ญ ได้ศึกษาความต้องการของอาจารย์และผูป้ กครองเกี่ยวกับการบริ หาร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ผลการวิจยั พบว่า อาจารย์
ส่ วนใหญ่แสดงความต้องการเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนมากทุ กฝ่ ายโดยเฉพาะการบริ หารฝ่ าย
ปกครองเป็ นความต้องการอันดับแรก รองลงมาเป็ นการบริ หารฝ่ ายบริ หารและธุรการ การบริ หาร
ฝ่ ายวิชาการ การบริ หารฝ่ ายนิเทศ ฝึ กสอน ฝึ กงาน และวิจยั การบริ หารฝ่ ายกิจการนักเรี ยน และการ
บริ หารฝ่ ายกิจการพิเศษ ตามลําดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบความต้องการของอาจารย์และผูป้ กครอง
ปรากฏว่า ความต้องการของอาจารย์และผูป้ กครองเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝายประถม) ในการบริ หารฝ่ ายบริ หารและธุรการ การบริ หารฝ่ าย
วิชาการ การบริ หารฝ่ ายกิจการนักเรี ยน การบริ หารฝ่ ายกิจการพิเศษแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
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สถิติ แต่การบริ หารในฝ่ ายปกครองและการบริ หารฝ่ ายนิ เทศฝึ กสอน ฝึ กงานและวิจยั แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ความต้องการของอาจารย์จาํ แนกตามประสบการณ์การสอน
และระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ส่ วนความต้องการของผูป้ กครอง จําแนกตาม
อาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่จาํ แนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ174
เบญจรัตน์ เรื อนงาม ได้ศึกษาความต้องการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการ
ของครู ปฐมวัย โรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ครู ปฐมวัยมีความ
ต้องการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการด้านหลักสูตร ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
ด้านวัดและประเมินผล ด้านสื่ อเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และด้านการ
นิ เทศ อยู่ในระดับ มาก และพบว่าผลการเปรี ยบเที ยบจําแนกตามอายุ ประสบการณ์การสอน
ระดับชั้นการสอน และประเภทของโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05175
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สุ จิต รา ศุภพงษ์, “การบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึก ษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิ งห์บุรี” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539), บทคัดย่อ.
174
อัจฉรา จ่ายเจริ ญ, “ความต้องการของอาจารย์และผูป้ กครองเกี่ยวกับการบริ หาร
โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิต ร (ฝ่ ายประถม)” (รายงานวิจยั ภาค
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ, 2539), 77-79.
175
บญจรัตน์ เรื อนงาม, “ความต้องการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของครู
ปฐมวัย โรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2548), บทคัดย่อ.
ดุษ ฎี โทบุ ราณ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึก ษาการมีส่วนร่ ว มของบุ คลากรในการ
วางแผนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่พฒั นาชายฝั ่ งทะเลตะวันออก ผลการวิจยั พบว่าการมี
ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการวางแผนในโรงเรี ย นมัธยมศึก ษาในเขตพื้น ที่ พฒ
ั นาชายฝั ่ งทะเล
ตะวันออกตามทัศนะของครู -อาจารย์และหัวหน้าหมวดวิชา จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยนอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการจัดทําแผนงาน/งาน/โครงการอยูเ่ ป็ นอันดับแรก และมี
ส่วนร่ วมในขั้นตอนการทบทวน ปรับปรุ งแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนอยูเ่ ป็ นอันดับสุดท้าย176
นันทนิ จ เที่ยงพูนโภค ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีการดําเนิ นงาน การควบคุม การพัฒนาเป็ นไปตาม
ขั้นตอนทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ การจัดทําแผนการเรี ยน การจัดครู เข้า
สอน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลและการจบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่ น การ
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นิเทศและการประเมินผล ส่วนปัญหาในด้านในการปฏิบตั ิงานที่ประสบคือบุคลากร อาคารสถานที่
งบประมาณต่ างๆ ให้เพียงพอ และการส่ งเสริ มให้บุค ลากรมีความรู้ เกี่ ยวกับหลัก สูต รยังไม่ดี
เท่าที่ควรขาดบุคลากรที่สอนด้านวิชาชีพและมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของ
โรงเรี ยน177
นฤมล ปิ่ นรอด ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความต้องการและการตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาบุค ลากรของโรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูร พา ในกิ จกรรมพัฒนา
บุคลากร 8 ด้าน คือ การฝึ กอบรม การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การปฐมนิ เทศ การพัฒนา
ทางจิตใจ การศึก ษาดูงานนอกสถานที่ การส่ งเสริ มให้มีการศึก ษาต่ อ การเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ และการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ผลการวิจยั พบว่า 1. บุคลากรของโรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทั้ง
8 ด้าน อยู่ในระดับมาก 2. บุคลากรของโรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลางและน้อย
176

ดุษฎี โทบุราณ, “การศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลกรในการวางแผนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ในเขตพ้นที่พฒั นาชายฝั ่ งทะเลตะวันออก” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539), 74.
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นัน ทนิ จ เที่ ยงพูน โภค, “การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540), บทคัดย่อ.
3. เปรี ยบเทียบระหว่างความต้องการและการได้รับการตอบสนอง ใบกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้ง 8
ด้าน มีความแตกต่างกัน178
ธานินทร์ ชลจิตต์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึกษาความต้องการการนิ เทศการสอนของ
ครู ผสู้ อนระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ตราด 4 ด้าน ผลการวิจยั พบว่า ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ดา้ นกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ด้านสื่อการเรี ยนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครู ผสู้ อนระดับประถมศึกษาใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด มีความต้องการการนิ เทศ
การสอนอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับความต้องการจากมากไปหาน้อยดังนี้ การวัด ผล และ
ประเมินผล กิจกรรมการเรี ยนการสอน หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้สื่อการเรี ยนการสอน
เมื่อเปรี ยบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนจําแนกตามประสบการณ์ พบว่าโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านสื่ อการเรี ยนการสอนมีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติโดยครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยมีความต้องการการนิเทศการสอนมากกว่าครู
ที่มีประสบการณ์มาก และเปรี ยบเทียบความต้องการการนิ เทศการของครู ผสู้ อน จําแนกตามขนาด
โรงเรี ยนพบว่า ครู ผสู้ อนมีความต้องการการนิ เทศการสอนโดยรวมและด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ด้านวัดผลและประเมินผลในโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ179
บุญเถา บุราณ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องปัญหาการปฏิบตั ิงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัด สํา นัก งานการประถมศึก ษาจังหวัด ชัยภู มิ ผลการวิจ ัยพบว่า ผูบ้ ริ หารและครู วิชาการ
ประถมศึก ษา สังกัด สํานัก งานการประถมศึก ษาจังหวัด ชัยภูมิ มีค วามคิ ด เห็ น ต่ อปั ญหาการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีปัญหาอยูใ่ น
ระดับปานกลางทุกด้าน เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ได้แก่ ด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและ
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นฤมล ปิ่ นรอด, “ความต้องการและการตอบสนองความต้องการในการพัฒ นา
บุคลากรของโรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541), บทคัดย่อ.
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ธานินทร์ ชลจิตต์, “การศึกษาความต้องการการนิ เทศการสอนของครู ผสู้ อนระดับ
ประถมศึ ก ษาในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํา นั ก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด ตราด”
(วิ ทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึก ษา บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542), บทคัดย่อ.
สื่ อการเรี ยน ด้านห้องสมุด ด้านการเรี ยนการสอน ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้าน
นิเทศภายใน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการประชุมอบรมวิชาการ180
นงนุ ช อสัมภินวงศ์ ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการพัฒนาวิชาการของครู โรงเรี ยน
เบญจมานุ สรณ์ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการพัฒนาวิชาการของครู โรงเรี ยน
เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีอยูใ่ นระดับมากทุกด้านเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตร ด้านการนิ เทศและการ
พัฒนาบุ ค ลากรทางการสอนและด้า นการวัด และประเมิน ผลการเรี ย นการสอนและ ผลการ
เปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาวิชาการ พบว่า ระหว่างครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยและประสบการณ์
มากมีความต้องการพัฒนาวิชาการทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ181
ชานนท์ ต้นยอด ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึกษาปฏิบตั ิงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและหัวหน้า
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กลุ่มประสบการณ์ โดยส่ ว นรวมและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติ งานวิชาการในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมากแต่ในด้านการวัดและประเมินผล
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและหัวหน้ากลุ่ม ประสบการณ์ ในโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก182
สมหมาย หวลอาวรณ์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องศึกษาลักษณะการตัดสิ นใจสั ่ งการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามทัศ นะของครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานการ
ประถมศึกษาอําเภอวังนํ้ าเย็น สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่า
1. ลักษณะการตัดสินใจสัง่ การของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของครู ผสู้ อน ในการบริ หารงาน
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บุญเถา บุราณ, “ศึกษาปั ญหากาปฏิบตั ิงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ” (วิทยานิ พนธ์ กศ.ม. (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ หารการศึก ษา บัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542),
บทคัดย่อ.
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นงนุ ช อสัมภิน วงศ์, “ความต้องการพัฒ นางานวิชาการของครู โรงเรี ยนเบญจมา
นุ สรณ์ จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542), บทคัดย่อ.
182
ชานนท์ ต้นยอด, “การศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), บทคัดย่อ.
ทั้ง 6 ด้าน พบว่า งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคาร สถานที่ และงาน
ความสัมพันธ์ชุมชน ผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลของตนเองในการตัดสิ นใจสั ่ งการในระดับปานกลาง และ
ด้านงานกิจการนักเรี ยน บริ หารใช้ขอ้ มูลของตนเองในการตัดสินใจสัง่ การในระดับน้อย 2. ผลการ
เปรี ย บเที ยบลัก ษณะการตัด สิ น ใจสั ่ งการของผูบ้ ริ หาร ตามทัศ นะของครู ผสู้ อนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจ ารณารายด้านพบว่า ด้านงานวิชาการ ด้านงานธุ รการการเงินและพัสดุ ด้านงานกิจการ
นักเรี ยน ด้านงานอาคารสถานที่ และด้านงานความสัมพันธ์ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านงานบุคลากรไม่แตกต่างกัน เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05183
อุทัย สุ มิพนั ธ์ ได้ทาํ การวิจ ัยเรื่ องความต้องการพัฒ นาบุ ค ลากร ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูป้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความต้องการ
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พัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูป้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดระยอง โดยแยก
ตามประเภท ของข้าราชการและแยกตามประสบการณ์ ทั้ง 6 ด้าน พบว่าบุคลากรมีความต้องการ
พัฒนาอยู่ในระดับสูง เกือบทุกด้าน ยกเว้น ข้าราชการที่มีประสบการณ์มาก มีความต้องการด้าน
การศึกษาต่อในระดับตํ่ากว่ากลุ่มอื่น ๆ184
มงคล อิ๊ดเหล็ง ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของครู ในการตัดสินใจสัง่ การในการ
บริ หารโรงเรี ยนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ด้าน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่งานวิชาการ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ งานธุรการ การเงิน
และพัสดุ 1. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของครู ชายและหญิงในการตัดสิ นใจสั ่ งการในการบริ หาร
โรงเรี ยน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติส่วน
ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 2. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมตามประสบการณ์ในการตัดสินใจสัง่ การ
183

สมหมาย หวลอาวรณ์ , “ศึกษาลักษณะการตัดสิ นใจสั ่ งการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ตามทัศ นะของผูส้ อนโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สัง กัด สํานัก งานประถมศึก ษาอํา เภอวัง นํ้ าเย็น
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), บทคัดย่อ.
184
อุทัย สุ มิพ ัน ธ์ , “ความต้อ งการพัฒ นาบุ ค ลากรของสํา นัก งานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการ ผูป้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดระยอง” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), บทคัดย่อ.
ในการบริ หารโรงเรี ยน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่างานวิชาการ งานบุคลากรแตกต่างกันอ่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นไม่
แตกต่างกัน185
เสริ มศักดิ์ โรยสุวรรณ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องศึกษาการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริ หารโรงเรี ยนของข้าราชการครู สงั กัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง ผลการวิจยั
พบว่า 1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนของข้าราชการครู โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการการเงิน
แลพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนงานกิจการนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก 2. การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
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การบริ หารโรงเรี ยน ของข้าราชการครู ตามตัวแปรประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า งานวิชาการ
งานอาคารสถานที่งานบุคลากร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่มี
ความแตกต่างกัน186
วัฒนะ มาลัย ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องศึกษาความต้องการการนิ เทศภายในของครู โรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั
พบว่า ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการ
เรี ยนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผสู้ อนโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมสารคาม จํานวน 186 คน ผลการวิจยั พบว่า ความ
ต้องการการนิเทศภายในของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนม
สารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเรี ยงลําดับตามความต้องการ
ดังนี้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้าน การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และด้านสื่ อการเรี ยนการสอนและด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ความต้องการ
.
185

มงคล อิ๊ ด เหล็ง, “การมี ส่ว นร่ ว มของครู ในการตัด สิ น ใจสั ่ งการในการบริ หาร
โรงเรี ย นของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนประถมศึก ษาจังหวัด ตราด” (วิท ยานิ พ นธ์ป ริ ญญาการศึก ษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), 72-73.
186
เสริ มศักดิ์ โรยสุ วรรณ, “ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หาร
โรงเรี ยนของข้าราชการ ครู สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิททยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544),
บทคัดย่อ.
การนิเทศภายในของครู โรงเรี ยนประถมศึกษาจําแนกตามประสบการณ์ทางการสอนแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ187
วิทยา แสงจันทร์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องสภาพการมีส่วนร่ วมและความต้องการมีส่วนร่ วม
ในการตัดสินใจงานบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนประถมศึกษาของครู ผสู้ อน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย ผลการวิจยั พบว่า 1. ครู ผสู้ อนโดยรวมและจําแนกตามเพศ ขนาด
โรงเรี ยน และประสบการณ์ในการสอนมีสภาพการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในงานบริ หารงาน
วิชาการ โรงเรี ยนประถมศึกษาโดยภาพรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่มีความต้องการมี
ส่วนร่ วมดังกล่าว โดยภาพรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2. ครู ผสู้ อนที่มีเพศต่างกัน มีสภาพ
การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยภาพรวมและเป็ น
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รายด้าน มีความต้องการมีส่วนร่ วมดังกล่าว โดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่
ครู ผสู้ อนเพศหญิง มีสภาพการมีส่วนร่ วมด้านการเรี ยนการสอน มากกว่าครู ผสู้ อนเพศชาย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครู ผสู้ อนที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีสภาพการมีส่วน
ร่ วมในการตัดสินใจในงานบริ หารงานวิชาการ โดยเฉพาะภาพรวมและเป็ นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้าน
การเรี ย นการสอน ด้านวัสดุ ประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ย นการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล และมีความต้องการการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในงานบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน
ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการมากกว่าครู ผสู้ อนที่ ปฏิบตั ิ งานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการมีส่วน
ร่ วมและมีความต้องการมีส่วนร่ วมในด้านอื่นๆ ไม่ต่างกัน 4. ครู ผสู้ อนที่มีประสบการณ์ในการ
สอน มีสภาพการมีส่ว นร่ วมและมีค วามต้องการมีส่วนร่ ว มในการตัด สิ น ใจในงานบริ หารงาน
วิชาการ โรงเรี ยนประถม โดยเฉพาะภาพรวมและเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นครู ผสู้ อนที่มี
ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไปมีความต้องการมีส่วนร่ วมในด้านการเรี ยนการสอน
มากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน 6 - 10 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05188
187

วัฒนะ มาลัย, “ศึกษาความต้องการการนิ เทศภายในของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544),
บทคัดย่อ.
188
วิทยา แสงจันทร์ , “สภาพการมีส่ว นร่ ว มและความต้องการมีส่ว นร่ ว มในการ
ตัด สิ นใจในงานบริ หารงานวิช าการโรงเรี ยนประถมศึกษาของครู ผสู้ อน สังกัด สํานัก งานการ
ประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), บทคัดย่อ.
เกสร กอกอง ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการรับรู้และการจัดทําสารนิ ทศั น์ของครู อนุ บาลใน
โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจ ัย พบว่า 1. ครู อ นุ บ าลในโรงเรี ยนในเขต
กรุ งเทพมหานครมีการรับรู้การจัดทําสารนิ ทศั น์ อยู่ในระดับสูงและมีการจัดทําสารนิ ทศั น์อยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีการรับรู้การจัดทําสารนิทศั น์สมั พันธ์กนั กับการจัดทําสารนิ ทศั น์ที่ระดับ .01
2. ครู อนุบาลที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้การจัดทําสารนิ ทศั น์ ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่ พบว่าครู อนุ บาลที่ มีวุฒิก ารศึก ษา มีประสบการณ์ ในการสอนชั้นอนุ บาล และ
รับผิดชอบจํานวนนักเรี ยนในชั้นแตกต่างกัน มีการรับรู้การจัดทําสารนิ ทศั น์ไม่แตกต่าง 3. ครู
อนุ บาลที่ มีอายุ วุฒิการศึกษา และรับผิด ชอบจํานวนนัก เรี ยนในชั้นแตกต่างกัน มีการจัดทําสาร
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นิทศั น์ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าครู อนุบาลที่มีประสบการณ์ในการสอนชั้นอนุบาลแตกต่างกันมีการ
จัดทําสารนิทศั น์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05189
ปั ญหา สิ ทธิ พล ได้ศึกษาความต้องการมีส่ว นร่ ว มของครู ในการบริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึก ษา สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาอํา เภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิ งเทรา และ
เปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา จําแนกตามเพศ
และประสบการณ์การสอน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1. ความต้องการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานกิจการนักเรี ยน งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน งานอาคารสถานที่ และ
งานการเงินและพัสดุ 2. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)
3. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา จําแนก
ตามประสบการณ์การสอน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05)190
สมหมาย มิ่ งพฤฒิ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องพฤติกรรมผูน้ าํ และปั จจัยบรรยากาศที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั
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เกสร กอกอง, “การรับรู้และการจัดทําสารนิ ทศั น์ของครู อนุ บาลในโรงเรี ยนในเขต
กรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2545), บทคัดย่อ.
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ปั ญ หา สิ ท ธิ พ ล, “ความต้อ งการมี ส่ ว นร่ วมของครู ใ นการบริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานการประถมศึ ก ษาอํา เภอสนามชัย เขต จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา”
(วิท ยานิ พ นธ์ป ริ ญญาการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ หารการศึ ก ษา บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 64-66.
พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ ว นใหญ่ มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี ข้ ึนไป รายได้ต่อเดือนมากกว่าหรื อเท่ากับ
17,001 บาท ประสบการณ์ในการทํางาน 1-5 ปี เคยได้รับการฝึ กอบรมระหว่างปฏิบตั ิงานใน
องค์ก ารและพบว่า 1. พนักงานปฏิบตั ิก ารของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ ก ส์ในจังหวัด
สมุทรปราการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับกลาง
และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน คือ ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบตั ิงาน
และด้านการติดตามผลและการประเมินผลอยูใ่ นระดับปานกลาง 2. พนักงานปฏิบตั ิการของบริ ษทั
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ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานด้านการติดตามผลและการประเมินผลมากกว่าเพศหญิง 3. พนักงานปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานทีมีอายุ 42 ปี ขึ้นไป
จะมีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารมากกว่าพนัก งานที่มีอายุในช่ว งอื่น ๆ ในด้านการแสดง
.ความคิดเห็น ด้านการวางแผนและด้านการปฏิบตั ิงาน แต่พนักงานที่มีอายุ 36-41 ปี จะมีผลต่อ
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุในช่วงอื่น ๆ ในด้านการติดตามผลและ
ประเมิ น ผล 4. พนั ก งานปฏิ บัติ ก ารของบริ ษัท ในอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นจัง หวัด
สมุทรปราการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 5. พนักงานปฏิบตั ิการของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ในจังหวัดสมุทรปราการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ ว มในการบริ หารงาน
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ร ะดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีร ายได้ต่อเดือนมากกว่าหรื อเท่ากับ
17,001 บาท จะมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานมากกว่าพนัก งานที่มีร ายได้ต่อเดือน
ในช่ ว งอื่ น ๆ 6. พนัก งานปฏิ บัติ ก ารของบริ ษัท ในอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นจัง หวัด
สมุทรปราการที่มีประสบการในการทํางานแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05191
รัชฏาพร สุ ปินนะ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
บุคลากรโรงเรี ยนเอกชนในเครื ออุรสุลิน กรุ งเทพ ผลการวิจยั พบว่า 1. เพศ มีความสัมพันธ์กบั
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สมหมาย มิ่งพฤฒิ, “พฤติกรรมผูน้ าํ และปัจจัยบรรยากาศที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารของอุต สาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในจังหวัด สมุทรปราการ” (วิท ยานิ พนธ์ป ริ ญญา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2546),
บทคัดย่อ.
ความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านการดําเนิ นการ ในระดับของความต้องการและ
ประเภทกิจกรรมนันทนาการ โดยค่าเฉลี่ยของความต้องการการจัดการกิจกรรมนันทนาการของเพศ
ชายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพศหญิง และเพศชายมีความต้องการกิจกรรมนันทนาการมากกว่าเพศหญิง
2. อายุ มีความสัมพันธ์กนั ตามความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในระดับความต้องการ
และประเภทกิจกรรมนันทนาการ โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีความต้องการมากกว่ากลุ่มอายุอื่น และ
กลุ่มอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอายุอื่น 3. ตําแหน่ ง มีความสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการในด้านการดําเนินการและประเภทกิจกรรมนันทนาการ192
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ปรี ดา ไกรสาลีย ์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ของ
อาจารย์มหาวิทาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผลการวิจยั พบว่า 1. อาจารย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มีปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2.
อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก มีปัญหาและความต้องการในการ
การพัฒนาอาจารย์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ปัญหาด้านการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ด้านการทําวิจยั ด้านการเขียนตําราและบทความ
ทางวิชาการ และด้านการสอนไม่พบความแตกต่างกัน และความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 3. อาจารย์ที่มีตาํ แหน่ งทางวิชาการเป็ น
อาจารย์ผชู้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ มีปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์
โดยรวมและในแต่ละด้า นแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 4. อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 5 ปี , 5 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาอาจารย์โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05193
ศิริพร ตันติยมาศ ได้ศึกษารู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายโรงเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมที่ มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1. องค์ประกอบของการบริ หารเครื อข่าย
โรงเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม สังกัดกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ เรี ยงตามลําดับ
ตามนํ้ าหนักขององค์ประกอบจากมากไปหาน้อย คือ 1) กิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกัน 2) การใช้เทคโนโลยี
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รัชฎาพร สุ ปินนะ, “ความต้องการการจัดการกิจ กรรมนัน ทนาการของบุคลากร
โรงเรี ยนเอกชนในเครื ออุรสุ ลิน กรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิ ต
สาขาการจัดการนันทนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2547), บทคัดย่อ.
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ปรี ด า ไกรสาลีย ,์ “ปั ญ หาและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ข องอาจารย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2547), บทคัดย่อ.
3) ทักษะด้านภาวะผูน้ าํ 4) ผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วม 5) การติดต่อสื่อสาร 6) การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิก 7) องค์การ (เครื อข่ายโรงเรี ยน) แบบมีส่วนร่ วม 8) บรรยากาศการมีส่วนร่ ว ม
2. ระดับของประสิทธิผลการบริ หารเครื อข่ายโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก194
ไพโรจน์ มินสาคร ได้ศึกษาความต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า 1. ความต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านกิจการนักเรี ยนอยู่ในระดับมาก 2. การ
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เปรี ยบเทียบความต้องการมีส่ว นร่ ว มในการบริ หารงานโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จําแนกตามตําแหน่ งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ พบว่า บุคลากรที่มีตาํ แหน่ งหน้าที่
ต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ และด้านบริ หารและธุรการแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาจารย์ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้านวิชาการ
มากกว่าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ตอ้ งการมีส่ว นร่ ว มในการบริ หารงานด้านบริ หารและธุร การ
มากกว่าอาจารย์ บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน
ต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน195
อนงค์ อนันตริ ยเวช ศึกษาวิจยั ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารมหาวิทยาลัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยไทย:การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารมหาวิทยาลัยของอาจารย์ มีท้ งั ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปั จจัย
ภายในได้แก่ 1.ความซับซ้อนของโครงสร้างการบริ หารภายในมหาวิทยาลัย 2. จํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ 3. การรับแนวคิดตะวันตกในการบริ หารมหาวิทยาลัย 4. การปรับปรุ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เอื้อต่อการมีส่วนร่ วม ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1.นโยบายการบริ หาร
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2.การกระจายสังกัดและการรวมสังกัด3.สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่
194

ศิริ พร ตัน ติ ย มาศ, “รู ป แบบการบริ หารเครื อข่ า ยโรงเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ วมที่ มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุ งเทพมหานคร” (ปริ ญญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ภาค
วิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย่อ.
195
ไพโรจน์ มินสาคร, “ความต้องการมีส่ว นร่ ว มในการบริ หารงานโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2550), บทคัดย่อ.
เป็ นประชาธิ ปไตย นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารต้องมีทัศนคติ ที่ดี ต่ อการมีส่ว นร่ ว มในการบริ หารของ
อาจารย์โดยการรับฟังความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้อาจารย์ได้ร่วมตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ส่ วน
อาจารย์ตอ้ งมีวินยั ในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้เกี่ยวกับเรื่ องที่มีส่วนร่ วมอย่าง
ชัดเจน และการจัดการยุคใหม่ประการสําคัญ ต้องสร้างจิ ตสํานึ กร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและ
อาจารย์ว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารอาจารย์ ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่สาํ คัญที่สุดในมหาวิทยาลัย
จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของสถาบันและสังคมโดยรวม196
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อภิ ญญา กังสนารั ก ษ์ ศึก ษางานวิจ ัยเรื่ อง รู ปแบบการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มใน
องค์กรที่มีประสิ ทธิผล ระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจบั พบว่ารู ปแบบการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในองค์กรที่มีประสิ ทธิผล ระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา มีองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านการแบ่งปันอิทธิพล ระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็ นผูม้ ีความพึงพอใจ
ในความสําเร็ จของงาน ได้รับการยอมรับนับถือ มีการจูงใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มี
ความก้าวหน้า มีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รั บ มีค วามมัน่ คงในการทํางาน มีความพึง
พอใจในสภาพการทํางาน เพื่อนร่ วมงานและนโยบายการบริ หาร 2.ด้านการแบ่งปันข้อมูล ภายใน
คณะต้องมีระบบสารสนเทศในการบริ หาร ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการที่เก็บรักษาข้อมูล การ
ประมวลข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ตลอดจนมีลกั ษณะและประเภทของข้อมูลที่ผบู้ ริ หารระดับ
คณะให้กบั บุคลกรในคณะ 3. ด้านการแบ่งปันอํานาจ ผูบ้ ริ หารระดับคณะ ควรมีพฤติกรรมแบบมุ่ง
คน และภูมิหลังด้า นอายุ การศึก ษา ประสบการณ์สอน ประสบการณ์ บริ หาร และตําแหน่ ง
วิชาการ197
มัย สุขเอี่ยม ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง รู ปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับสูงได้มีส่วนร่ วมและต้องการมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาสูงกว่าผูบ้ ริ หารระดับกลาง ระดับต้น และอาจารย์ ตามลําดับยังพบอีกว่า
อาจารย์มีส่วนร่ วมและต้องการมีส่วนร่ วมตํ่ากว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้ ในการมีส่วนร่ วมของแต่ละกลุ่ม
.
196

อนงค์ อนันตริ ยเวช, “ศึกษาการมีส่วนร่ วมในมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ไทย: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2544,บทคัดย่อ.
197
อภิ ญ ญา กัง สนารั ก ษ์ , “รู ปแบบการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมในองค์ ก รที่ มี
ประสิ ทธิ ผ ล ระดับ คณะของสถาบัน อุด มศึก ษา” วิทยานิ พ นธ์ปริ ญญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าอุ ด มศึ ก ษา ภาควิ ช าอุ ด มศึ ก ษา คณะครุ ศาสตร์ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), 2544,บทคัดย่อ.
มากน้อยแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเกี่ยวข้องกับแผนแต่ละระดับ
ส่ ว นวิ ธี ก ารให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ วมควรใช้ห ลายๆ วิ ธี เช่ น การประชุ ม สั ม มนา การเป็ น
คณะกรรมการวางแผนระดับต่างๆ การให้ขอ้ มูล เป็ นต้น198
งานวิจยั ต่างประเทศ
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มูราตะ (Murata) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องสภาพปั ญหาของการบริ หารงานในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย โดยศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคการบริ หารงานโรงเรี ยน
ที่ทาํ ให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพได้แก่อะไรบ้าง และแนวทางที่จะปรับปรุ ง
สหภาพเหล่านั้น ควรจะดําเนินการอย่างไร กลุ่มตัวอย่างที่สอบถาม ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนระดับต่างๆ คณะกรรมการกลุ่มโรงเรี ยน และผูน้ าํ ชุมชนที่จงั หวัดพิษณุ โลก เชียงใหม่
เชียงราย อุดรธานี สงขลา ประเด็นที่พบได้แก่ กลุ่มตัวอย่างร้อย 78.5 ระบุว่า การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจไปสู่ระดับตํ่า ปรากฏอยูน่ อ้ ยมาก เป็ นปัญหาในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ199
เอดเอลแจค (Erdeljac) ได้ทาํ การศึก ษาเรื่ องการมีส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจของ
ศึกษาธิการและประธานสหภาพครู โรงเรี ยนในรัฐเพนซิลวาเนีย ลักษณะของการมีส่วนร่ วมที่ศึกษา
ประกอบด้วยขอบเขตของการมีส่วนร่ วมของครู ในการตัดสินใจ ระดับความเกี่ยวข้องของบุคลากร
กับข้อมูลที่ใช้ตดั สินใจ ขอบเขตของการติดต่อสื่อสารและการจูงใจระดับของประชามติ และการมี
ส่ วนร่ วมของกลุ่มในการตัด สิ นใจขอบเขตของการมีส่ว นร่ วมที่เหมาะสมสําหรับการทํางานที่ มี
ประสิทธิภาพ ขอบเขตของสมาชิกในระดับต่าง ๆ ที่จะมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย หลักสูตร
บุคลากร นักศึกษา งบประมาณ และบริ การ ขอบเขตของโครงสร้างปกติที่เป็ นอยูแ่ ละการมีส่วนร่ วม
ของครู ที่เหมาะสมในการตัดสิ นใจ ผลการวิจยั พบว่า ศึกษาธิการมีการรับรู้ แตกต่างจากประธาน
สหภาพครู โดยที่รับรู้ว่าระดับการมีส่วนร่ วมของครู ในการตัดสิ นใจ การเพิ่ มในขอบเขตการมีส่วน
ร่ วม การได้รับข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การร่ วมตัดสินใจโดยกลุ่ม การให้ความสําคัญแก่บุคลากร
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มัย สุ ข เอี่ยม. อ้างถึงในศิริพร ตันติยมาศ, ”รู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายโรงเรี ยน
แบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สัง กัด กรุ งเทพมหานคร”(วิ ท ยานิ พ นธ์ป ริ ญญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิยาลัยศิลปากร,2550). 35.
199
Murata, 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.
ในระดับล่าง และการเพิ่มการตัดสินใจให้แก่บุคลาการตามที่เหมาะสมมากกว่าการรับรู้ของประธาน
สหภาพครู นอกจากนั้นศึกษาธิการยังเห็นว่า ควรขยายขอบเขตการมีส่งวนร่ วมของครู ที่มีอยู200
่
ฟาว์เลอร์ (Fowler) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ร ะหว่างการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจสัง่ การกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู อาจารย์ในโรงเรี ยนประถมศึกษาในรัฐต่างๆ
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้าน
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กิจการนักเรี ยน ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร และด้านความสัมพันธ์ชุมชน” ผลการวิจยั พบว่า
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจสัง่ การ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับขวัญกําลังใจในการทํางาน
2. ครู อาจารย์ในโรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจสั ่ งการกับครู อาจารย์โรงเรี ยนที่
ไม่เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจสัง่ การ มีขวัญและกําลังใจในการทํางานแตกต่างกัน201
โอกแลนด์ (Hoagland) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู -อาจารย์
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจสั ่ งการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โดยมุ่งเปรี ยบเทียบทัศนะของครู -อาจารย์และผูบ้ ริ หารในเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและ
ความพึงพอใจในบทบาทโดยศึกษาจากผูบ้ ริ หารและครู – อาจารย์ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในรั ฐ
อิลลินอยส์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู - อาจารย์ที่มีอายุประสบการณ์ในการทํางาน และขาด
โรงเรี ยนต่างกัน มีทศั นะเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจสัง่ การแตกต่างกัน202
เรแมน (Rahman) ได้ทาํ การวิจ ัยเรื่ องการมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจสั ่ งการของ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยในซาอุดิอารเบีย ทําการศึกษาการตัดสินใจสัง่ การเกี่ยวกับงาน 3 ประการ คือ
การตัดสิ นใจเมื่อผูบ้ งั คับบัญชาเสนอขึ้นมา การตัดสิ นใจเกี่ยวกับงานประจํา และการตัดสิ นใจที่
ผูบ้ ริ หารมีความคิดสร้างสรรค์ข้ ึนมาเอง ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
สัง่ การของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับงาน ทั้ง 3 ประเภท แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2. ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจสัง่ การมากกว่าผูบ้ ริ หารระดับตํ่ากว่าจากการวิจยั ทั้งในและ
200

Erdeljac, C.P., “Participate Decision Making in Pennsylvania Public School
Perception of Superintendents and Teacher Union Presidents” (Dissertation Abstracts
International, 1985), 3250-A.
201
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.
202
Hoagland, 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.
ต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า งานหลักสูตรและบริ หารงานวิชาการ ทั้ง 6 ด้าน คือ
ด้านหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ด้านวัดและประเมินผล ด้านสื่ อเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และด้านการนิ เทศ เป็ นงานสําคัญที่สุด ผูบ้ ริ หารจะต้องให้
ความสําคัญ จะต้องให้ผสู้ อนที่ใกล้ชิดกันมากที่สุด เข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผน การมีส่วนร่ วมของครู ผสู้ อน การตัดสินใจ จําเป็ นที่จะต้องให้ผเู้ กี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วม และ
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จะต้องดําเนิ นการเป็ นคณะและทํางานเป็ นทีม นับตั้งแต่ผบู้ ริ หารระดับสูงสุ ดถึงผูป้ ฏิบตั ิ ลักษณะ
และปริ มาณการมีส่วนร่ วมนั้นมีความแตกต่างกันไปสําหรับผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องให้ความสําคัญใน
การกําหนดนโยบาย การวางแผน และการนําแผนไปปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วม การตัดสิ นใจ การ
ประเมินผล การปรับปรุ งแก้ไข ตามหลักการจัดการศึกษาโดยทัว่ ๆ ไป ถือว่า งานวิชาการ จัดได้ว่า
เป็ นงานหลักของโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะมีคุณภาพการศึกษาดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบั การบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยน หากครู มีคุณภาพและมีการดําเนิ นงานทางด้านวิชาการที่ดี คุณภาพการศึกษา
ย่อมจะเกิดขึ้นแก่นกั เรี ยน การที่ครู จะดําเนินงานทางวิชาการไปด้วยดีน้ นั ผูบ้ ริ หารจะต้องเอาใจใส่
และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือแก่ครู ในการดําเนินงานให้เกิดความมัน่ ใจ และปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ด้วยดีโดยมีการประสานงานร่ วมกัน และยังส่ งเสริ มให้ครู ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
วิชาการ จะทําให้ครู เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของงาน และงานวิชาการก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด203
มิลเลอร์ (Miller) ได้ศึกษา การกําหนดการมีส่วนร่ วมของครู ในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ของโรงเรี ยนชนบทในสหรัฐอเมริ กา จากการวิจยั แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการเข้ามีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร และการนํา
หลักสูตรไปใช้ซ่ึงการให้ครู มีส่วนร่ วมจะมีประโยชน์อย่างมากในด้านการยอมรับและความเข้าใจ204
205
เดวิสและนิ ว สตรอม ได้ทาํ การศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่มีประสิ ทธิภาพ
พบว่า ข้อจํากัดของการมีส่วนร่ วมว่าผูม้ ีส่วนร่ วมจะต้องมีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะเข้าร่ วมอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ถ้าบุคคลมีความรู้ที่หลากหลายด้วย จะยิ่งทําให้การมีส่วนร่ วมเพิ่ มประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น205
203

Rahman, 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.
204
Miller, Jeffery Alan., “Required Teacher Participation in Curriculum Planning and
Implementation of Curriculum Guides” (Dissertation Abstract International, 1989), 320-A.
205
Davis Keith and John W.Newstrom, Human Behavior at Work:Oganizational,7th
ed.International Student Edition (New York:McGraw-Hill Book Company,1989).241.
สรุ ป
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้เป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจ ัยเรื่ อง “ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่ อการบริ หารแบบมีส่วนร่ ว มใน
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โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ (Science process skills) ของสมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ หรื อ
AAAS (American Association for the Advancement of Science) ชูช าติ พ่ ว งสมจิ ต ร์
สมยศ นาวีการ อุทยั บุญประเสริ ฐ ธีระ รุ ณเจริ ญ ปรัชญา เวสารัชช์ นริ นทร์ชยั พัฒนพงศา
จรรยารักษ์ บุณยานุ เคราะห์
ภูวณัฐสร์ หนูมาก อภิญญา เวชยชัย จันทรานี สงวนนาม
อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ไบรย์แมน (Bryman) สวอนสเบิร์ก เฮาส์(House)
โรเบิร์ตและไอวิง (Robert & Irving) ลอเลอร์ (Lawler) แอนโทนี เรนซิส ไลเคิร์ ท
(Rensis Likert) เดวิด แมคเคลแลนด์(David McClelland) ฮังทิงตันและเนลสัน(Hungtington &
Nelson) สวอนสเบิร์ก(Swanaburg) ชัชคิน(Sashkin) ยุคล์(Yukl) โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen ;
& Uphoff) วรู มและเดซี่ (Vroom and Deci) ฟาว์เลอร์ (Fowler) มาวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่ อการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไปสู่งานวิจยั และการออกแบบสอบถามต่อไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ
ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หาร เพื่อทราบการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ เพื่อทราบความสัมพันธ์ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่ อการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็ นการวิจยั ที่ใช้วิธีการวิจยั โดยการวิจยั เชิงปริ มาณและการเชิงวิจยั คุณภาพ
(mixed methodology)206 โดยขั้นตอนแรกเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) และ
ขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร 2) เพื่อทราบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อทราบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ดําเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั จําแนกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง : ขั้นตอนการดําเนิ นการวิจยั และส่ วนที่
สอง : ระเบียบวิธีวิจยั และสรุ ปย่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนดําเนินการวิจยั
เพื่อให้การวิจยั ดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ที่กาํ หนดไว้ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนอขั้นตอนดําเนินการวิจยั ไว้ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั
ผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมโครงการวิจยั อย่างเป็ นระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจยั เริ่ มต้น
ด้วยการศึกษาสภาพปัญหาและความจําเป็ นที่เกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่ ว มในการบริ หารของครู ใ นโรงเรี ยนสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ใ
206
Abbas Tanokkori and Charles Tedlie, Mixed Methodology : Combining
Qualitative and Quantitative Approaches (California : Sage, 1998), 21-25.
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ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากตํารา เอกสาร
วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจยั ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสื่อหลากหลายทัว่ ไป
และสื่ ออิเลคทรอนิ ก ส์ เพื่อนํามาเป็ นกรอบแนวคิ ดการวิจ ัย จัด ทําโครงร่ างการวิจ ัย นําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและสอบปกป้ องโครงร่ างการวิจยั โดยขั้นสุ ดท้ายของขั้น นี้ เป็ นการปรับแก้ไข
โครงร่ างการวิจยั ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้ องโครงร่ างการวิจยั และขออนุ มตั ิ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจยั
การดําเนินการวิจยั เพื่อตอบคําถามการวิจยั ข้อ 1 องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบใดบ้าง
ข้อ 2 องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบใดบ้าง และข้อที่ 3 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งผลการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ ว มในการบริ หารในโรงเรี ยนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน
หรื อไม่
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ ิจยั กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปวรรณกรรมเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของ (Science process skills) ของสมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
(American Association for the Advancement of Science :AAAS.) ประกอบด้วย 1) การสังเกต 2)
การวัด 3) การจําแนกประเภท 4) ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา 5) ทักษะการ
คํานวณและการใช้จาํ นวน 6) ทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล 7) ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล 8) ทักษะการพยากรณ์ 9) ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 10) ทักษะการควบคุมตัว
แปร 11) ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป 12) ทักษะการกําหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ 13) ทักษะ
การทดลอง ในงานวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้ยดึ ตามแนวทฤษฎีของสมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science :AAAS.) มาทําการวิจยั ใน
ครั้งนี้
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริ หาร
แบบมี ส่ วนร่ วมในโรงเรี ยนสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานของ
ชู ช าติ พ่ ว งสมจิ ต ร์ สมยศ นาวี อุ ทัย บุ ญ ประเสริ ฐ ธี ร ะ คุ ณ เจริ ญ ปรั ช ญา เวสารั ช ช์
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นริ นทร์ ชัย พัฒ นพงศา จรรยารั ก ษ์ บุ ณ ยานุ เคราะห์ ภู ว ณัฐสร์ หนู มาก อภิ ญญา เวชยชัย
จันทรานี สงวนนาม อนันตชัย อุทยั พัฒาชีพ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่ ง ชาติ วราภรณ์ ตระกูล สฤษดิ์ วิ ล าพร มาพบสุ ข ธร สุ น ทรายุ ท ธ สุ เ มธ แสงนิ่ ม นวล
นักวิชาการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้แก่ 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 สังเคราะห์ และสรุ ปวรรณกรรมเกี่ยวกับโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ นวลจันทร์ พรหมจันทร์ สนิท ซื่อสัตย์ สุทธิเมธ ชัยเพชร์ และดําเกิง เงินพลับพลา
1.4 นําข้อสรุ ปข้อ 1.1-1.3 (องค์ความรู้ เกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร
ที่ส่งผลต่ อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ย นสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้น ฐาน) แล้ว วิเคราะห์ (content analysis) เป็ นองค์ค วามรู้ เกี่ ยวกับทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ข อง
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.5 นําแบบแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ที่สร้างขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ แก้ไขตามคําแนะนําและนําไปสัมภาษณ์
1.5.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
จํานวน 3 คน
1.5.2 นักวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน
1.5.3 ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้แก่ ศึกษานิ เทศก์ ผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
จํานวน 3 คน
1.6 ประมวลตัวแปรทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จากการวิเคราะห์
เอกสาร(documentary analysis) การสัมภาษณ์ ( interview) นําข้อ มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) สรุ ป ตัว แปรทั้งหมดเพื่อนําไปสร้ างแบบสอบถามชนิ ด
ประมาณค่า rating scale ขั้นที่ 2 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 การร่ างรู ปแบบ 1. วิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หาร 2. วิ เคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ย นสังกัด สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ ิจยั กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
2.1 การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั
2.1.1 นําตัวแปรจากการจัดการทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประมวล
สรุ ปจากขั้น ที่ 1 พัฒ นาเป็ นเครื่ อ งมือ การวิ จ ัย ในลัก ษณะแบบสอบถาม (questionnaire) ชนิ ด
จัดลําดับคุณภาพห้าระดับ (Likert’s rating scale) โดยกําหนดค่านํ้ าหนักระดับความสําคัญของตัว
แปรทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั แบบสอบถาม โดยการตรวจความ
เที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา(content validity) ด้ว ยวิธีก ารหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง(Index of Itemobjective Congruence: IOC ) โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5
คน ปรับปรุ งแก้ไขสํานวนภาษาตามข้อแนะนํา
2.1.3 การทดลองใช้ (try out) เครื่ องมือการวิจยั (แบบสอบถาม) กับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับกลุ่มตัวอย่างการวิจ ัย แต่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัว อย่างทุก ประการ
จํานวน 10โรงเรี ยน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 40 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่
(reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)207
ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.996
2.1.4 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัว อย่างคื อ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทัว่ ประเทศ จํานวน 104 โรงเรี ยน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลโรงเรี ยนละ 4 คนรวมทั้งสิ ้ น 416 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป (Statistical
Package for the Social Science) โดยใช้ 3 สถิติวิเคราะห์ คือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis :CFA) 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis :EFA)
ขั้นตอนที่ 3 รู ปแบบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
207

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test. 3 rd ed. (New York & Row
Publishers. 1974), 161.
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นําขั้น ตอนที่ 2 (2.1.1-2.1.4) หาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่ อการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการ
วิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบหลายขั้น ตอน Stepwise Multiple Regression
Analysis ได้รูปแบบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรู ปแบบที่เหมาะสม
ตรวจสอบยืน ยันความเหมาะสม (Propriety standards) ความเป็ นไปได้ (feasibility
standards) ความเป็ นประโยชน์ (utility standards) และความถูก ต้อ งครอบคลุม (accuracy
standards)208 ขององค์ประกอบและรู ปแบบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความเป็ นไปได้บุคคลที่ได้
จากข้อ 2.1.4 ด้วยวิธีอา้ งอิงผูเ้ ชี่ยวชาญโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อสังเคราะห์
ความคิดเห็นร่ วม
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั รวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัด ทําร่ างรายงานผลการวิจ ัย ฉบับสมบูรณ์ นําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุ มวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูก ต้อง ปรั บปรุ งแก้ไขตามที่ ค ณะกรรมการเสนอแนะ
จัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์

208

G.F. Madaus,M.S. Scriven and D.I.Stufflebeam, Evaluation Education Model
Viewpoint on Education and Human Service Education. (Boston: Kluwer Nijhoff 1983).399402.

137
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนการวิจัย
ตอนที่ 1.
สร้างกรอบแนวคิดการวิจยั
-ทักษะทางวิทยาศาสตร์
-การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

วิธีดําเนินการวิจัย
1.ศึกษาวิเคราะห์,สังเคราะห์วรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีวิเคราะห์เอกสารใช้
เป็ นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวเชี่ ยวชาญ

ตอนที่ 2
1.วิเคราะห์องค์ประกอบ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หาร
2.วิเคราะห์องค์ประกอบการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1. สร้างแบบสอบถาม
-ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร
-การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม IOC
3.Try out และหาค่า Reliability
4.วิเคราะห์แบบสอบถาม
-ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis ; CFA)
-การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ(Exploratory
Factor Analysis ; EFA )
นําขั้นตอนที่ 2 หาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
แบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)

ตอนที่ 3
รู ปแบบทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่
ส่ งผลต่อการการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สร้าง ตรวจสอบและยืนยันรู ปแบบทักษะทาง
ตอนที่ 4
ตรวจสอบรู ปแบบที่เหมาะสม วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อสังเคราะห์ความคิดเห็นร่ วม

ผลลัพธ์
กรอบแนวคิดงานวิจยั ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผล
ต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.องค์ประกอบทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.องค์ประกอบการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารของครู ใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ดาํ เนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงกําหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตอบแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจยั
การวิจ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัยที่ ใช้วิธีก ารวิจ ัย โดยทั้งเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ (mixed
methodology) คื อ เป็ นการวิจ ัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) และการวิจ ัยเชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative research) ที่มีแผนแบบในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
ซึ่งสามารถเขียนเป็ นแผนผังได้ดงั นี้
O

R

เมื่อ

X

R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
X หมายถึง ตัวแปรศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,096 โรง
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ กําหนดโดยตารางประมาณขนาดของ Taro
Yamane ความเชื่อมัน่ 90 % มีความคลาดเคลื่อน (±) 10 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน
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โรงเรี ยนที่ความเชื่อมัน่ 99 โรง หลังจากนั้นทําการเลือกโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย
วิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster sampling) ในทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. แบ่งพื้นที่ของประเทศ ได้ 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้
ภาคละ 2 เขตพื้นที่การศึกษา
2. ในแต่ละภาคสุ่มภาคละ 2 จังหวัด
แสดงกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ภาค

จังหวัด

1.เชี ยงใหม่
2.น่าน
1.ปทุมธานี
2.ภาคกลาง
2.กาญจนบุรี
1.นครราชสี มา
3.ภาคอีสาน 2.บุรีรัมย์
1.นครศรี 4.ภาคใต้
ธรรมราช
2.สงขลา
รวม
1.ภาคเหนื อ

สพป.
1.เขต 1
2.เขต 2
1.เขต 1
2.เขต 1
1.เขต 2
2.เขต 3
1.เขต 1
2.เขต 1
8

ผู้ให้ ข้อมูล
ตัวอย่ าง หัวหน้ าสาระ ครูสอนสาระ หัวหน้ าสาระ ครูสอน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
อื่น
สาระอืน่
13
1
1
1
1
13
1
1
1
1
13
1
1
1
1
13
1
1
1
1
13
1
1
1
1
13
1
1
1
1
13
1
1
1
1
13
104

1
8

1
8

1
8

1
8

รวม
52
52
52
52
52
52
52
52
416

3. ในแต่ละจังหวัด สุ่มเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดละ 1 เขตสํานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษา
4. ในแต่ ล ะสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา สุ่ ม ตัว อย่ า งโรงเรี ยน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละ 13 โรงรวมโรงเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างทั้งสิ ้ น 104 โรง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละโรงเรี ยนครั้งนี้เป็ นบุคลากรในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานที่ เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึก ษา ประกอบด้ว ยหัว หน้าสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์จาํ นวน 1 คน ครู สอนสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์จาํ นวน 1 คน และหัวหน้าสาระ
การเรี ยนรู้อื่นจํานวน 1 คน ครู สอนสาระการเรี ยนรู้อื่นจํานวน 1คน รวมเป็ น 4 คน เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลทั้งสิ ้ นจํานวน 416 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึก ษาซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน และวิชาเอกในระดับปริ ญญาตรี ทาง
ศึกษาศาสตร์ครุ ศาสตร์
ตัวแปรที่ศึก ษา คือ ตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนสัง กัด สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตามแนวคิ ด ของ
คณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Commission of Science Education) ของสมาคมอเมริ กนั
เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ( American Association for the Advancement of Science :
AAAS) และองค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตามแนวคิดของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ สมยศ
นาวี อุทยั บุญประเสริ ฐ ธีระ คุณเจริ ญ ปรัชญา เวสารัชช์ นริ นทร์ชยั พัฒนพงศาจรรยารักษ์ บุณ
ยานุเคราะห์ ภูวณัฐสร์ หนูมาก อภิญญา เวชยชัย จันทรานี สงวนนาม อนันตชัย อุทยั พัฒาชีพ
สัม ฤทธิ์ กางเพ็ ง สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์
วิลาพร มาพบสุ ข ธร สุ นทรายุทธ สุ เมธ แสงนิ่ มนวล นักวิชาการต่ างประเทศที่ เกี่ยวกับการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้แก่ 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. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือในแต่ละขั้นตอนดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่ องมือ
สําหรับรวบรวมมีดงั นี้
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (document analysis)ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
1.2 แบบสัมภาษณ์ (interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructure
interview)
1.3 แบบตรวจสอบรายการ (check list)
ขั้นที่ 2 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลดังนี้
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2.1 สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาที่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชนิ ดจัดลําดับคุณภาพห้าระดับของไลเคิร์ท
(likert’s rating scale)
ระดับ 1 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในระดับ
น้อยที่สุด
นํ้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับน้อย
นํ้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับปานกลาง
นํ้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับมาก
นํ้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับมากที่สุด
นํ้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
2.2 สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructure interview) ใช้สาํ หรับตรวจสอบ
ยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการการบริ หารแบบ
มีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ย นสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน เพื่อตรวจสอบรู ปแบบที่
เหมาะสม ความถูก ต้องและนําไปใช้ประโยชน์เพื่อนํามาสรุ ปและปรั บปรุ งรู ปแบบให้มีค วาม
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ เพื่อนําไปศึกษาวิจยั ในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่ เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่
ส่ งผลต่ อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน
ได้ดาํ เนินการดังนี้ วิเคราะห์เอกสาร จากตํารา เอกสารแนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อให้เป็ นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(unstructured interview)
2. นําแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(unstructured interview)ที่จดั สร้างขึ้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณา ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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3. นําแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(unstructured interview) สอบถามความ
คิดเห็น (opinionnaire) ได้จดั สร้างและพัฒนาแบบสอบถามชนิ ดจัดอันดับห้าระดับ โดยมีข้ นั ตอน
ดังนี้
3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์องค์ค วามรู้ ประมวลผลทุ ก ส่ ว น นํามาสร้ างแบบสอบถามภายใต้
คําแนะนําและคําปรึ กษาของอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
3.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
(content validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คนตรวจสอบ
ด้วยเทคนิ ค IOC (Index of item objective congruence) ปรับปรุ ง แก้ไข สํานวนภาษาที่ใช้
ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และนิยามตัวแปร
3.3 ทดลองใช้ (Try out) เครื่ องมือการวิจยั ผูว้ ิจยั นําไปทดลองกับโรงเรี ยนที่ไม่
เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส แต่มีลกั ษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ
3.4 หาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของเครื่ องมือวิจยั โดยรวบรวมแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด นํามาหาค่าความเชื่อมัน่ ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.996
3.5 ปรับปรุ งเครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นําไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรี ยนที่เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
4. การวิเคราะห์ปรับปรุ งและนําเสนอรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผูท้ รงคุณ วุฒิที่ได้จ ากการตอบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น มาปรั บปรุ งองค์ประกอบ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เหมาะสม มีความถูกต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้จริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน คือ
1. ขอหนังสื อนําจากบัณ ฑิ ต วิทยาลัยเพื่อแจ้งผูเ้ ชี่ ยวชาญ สถานศึก ษาที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างในทุกขั้นตอน
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2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผูว้ ิจยั จัดส่งและรับคืน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลทุก
ขั้นตอนและนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจยั ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้ อหา(content analysis) จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง โดยนําข้อมูลมาสรุ ปเป็ นตัวแปรที่ศึกษา
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งที่รับผิดชอบ ประสบการณ์การทํางาน โดยใช้ค่าความถี่ (frequency)
และ ค่าร้อยละ (percentage)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่ อการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าสถิติ ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านองค์ประกอบ
ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร และองค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ ว มในโรงเรี ยน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูว้ ิจยั นําค่าเฉลี่ยไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ตาม
แนวคิดของเบสท์(Best) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ค่าเฉลี่ยที่ 1.00- 1.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ยที่ 1.50- 2.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ยที่ 2.50- 3.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ยที่ 3.50- 4.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ยที่ 4.50- 5.00 หมายถึง

มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับน้อยที่สุด
มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับน้อย
มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับปานกลาง
มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับมาก
มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งใน
ระดับมากที่สุด

144
4. การวิ เ คราะห์ องค์ป ระกอบทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ ห ารใช้ส ถิ ติ ก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (confirmatory factor analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หาร
แบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึก ษา

ใช้ส ถิติ ก ารวิเคราะห์องค์ประกอบ

(exploratory factor analysis ) และวิเคราะห์ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการ
บริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ใช้สถิติโ ดย
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา
ดูความสอดคล้องของข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตรวจสอบองค์ประกอบที่เหมาะสมของทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่ ส่ง ผลต่ อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ย นสัง กัด สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ค่าความถี่ (frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage) และ
ฐานนิยม (Mode) การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
การนําเสนอข้อมูล
การนําเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นํา เสนอในรู ปแบบของตาราง
แผนภูมิและการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล
สรุ ป
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร 2) การ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน 3) ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ทีส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการ ขั้นตอนที่ 2
การวิเ คราะห์ องค์ประกอบ ขั้น ตอนที่ 3 การพัฒ นารู ปแบบ ขั้น ตอนที่ 4 การตรวจสอบ
องค์ประกอบที่เหมาะสม ประชากรที่ศึกษาโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ หัว หน้าสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 คน ครู สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 คน หัวหน้าสาระการเรี ยนรู้ อื่น จํานวน 1 คน ครู สาระการเรี ยนรู้ อื่น
จํานวน 1 คน กลุ่มตัวอย่างเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวนทั้งหมด 104 โรงเรี ยน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ ้ น 416 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionire)
และแบบตรวจสอบรายการ (check list) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น ใช้วิธี
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เก็บรวบรวมด้วยตนเองและส่งทางไปรษณี ยโ์ ดยวิธีลงทะเบียน แบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
(mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory
factor analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) วิเคราะห์ทกั ษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่การส่ งผลต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมโดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) องค์ประกอบของการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานัก งานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้น ฐานและ 3) ทัก ษะทาง
วิท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารส่ ง ผลต่ อ การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมในโรงเรี ยนสัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้
ตารางประกอบคําบรรยายและแผนภูมิ จําแนกออกเป็ น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การวิเคราะห์ร ะดับความคิด เห็น เกี่ ยวกับตัว แปรที่ เป็ นองค์ประกอบทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํา นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย ( x )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบหลายขั้นตอน(Stepwise Multiple regression analysis)
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ตอนที่ 5 การตรวจสอบองค์ประกอบที่ เหมาะสมของทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐานใช้ค่ าความถี่ (frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (percentage) การวิเ คราะห์ เ นื้ อ หา (content
analysis)
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัว อย่างโรงเรี ยนสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 104
โรงเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 85 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 81.73 และผูใ้ ห้
ข้อมูลในครั้งนี้เป็ นบุคลากรในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ น
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรี ยนละ 4 คน จึงมีผใู้ ห้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั้งสิ ้ น 340 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
วุฒิการศึก ษา ตําแหน่ ง ที่รับผิดชอบในสถานศึก ษา ประสบการณ์ การทํางานในปั จจุ บนั โดยใช้
ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)ของข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

ความถี่

ร้อยละ

รวม

104
236
340

30.59
69.41
100.00

รวม

32
140
92
76
340

9.41
41.18
27.06
22.35
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
30 –40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 3 (ต่อ)ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)ของข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความถี่
ร้อยละ
วุฒิการศึกษา
73.82
251
ปริ ญญาตรี
26.18
89
ปริ ญญาโท
0.00
0
ปริ ญญาเอก
รวม
340
100.00
ตําแหน่งที่รับผิดชอบ
25.00
85
ครู หวั หน้าสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
25.00
85
ครู ผสู้ อนสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
25.00
85
ครู หวั หน้าสาระการเรี ยนรู้อื่น
25.00
85
ครู ผสู้ อนสาระการเรี ยนรู้อื่น
รวม
340
100.00
ประสบการณ์การทํางานในปัจจุบนั
18.53
ไม่เกิน 5ปี
63
17.65
6 –10 ปี
60
16.17
11 – 15 ปี
55
47.65
15 ปี ขึ้นไป
162
รวม
340
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ
69.41 และเป็ นเพศชาย จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.59 ส่ วนใหญ่มีอายุ 30 –40 ปี จํานวน
140 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.18 รองลงมา มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.06 มีอายุ
51 ปี ขึ้นไปจํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.06 และมีอายุไม่เกิน 30 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.41 ตามลําดับ ข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.82 และวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 89 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.18 ตามลําดับข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ งหน้าที่ ในสถานศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นครู
หัวหน้าสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ครู ผสู้ อนสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ครู หัวหน้าสาระการเรี ยนรู้อื่น จํานวน 85 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และเป็ นครู ผสู้ อนสาระการเรี ยนรู้อื่น จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และ
ข้อมูลประสบการณ์การทํางานในปั จจุบนั พบว่า ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน15 ปี ขึ้นไป
จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.65 รองลงมา มีประสบการณ์การทํางานไม่เกิน 5 ปี จํานวน 63
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.53 มีประสบการณ์การทํางาน 6 –10 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.65
และมีประสบการณ์การทํางาน 11 –15 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.17 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผู้บริหารด้ วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารประกอบด้ว ยข้อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตได้ 64 ตัว ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น
องค์ประกอบหรื อตัวแปรแฝง (latent variables)13 ด้าน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
การวิเคราะห์ร ะดับความคิด เห็ น เกี่ ย วกับตัว แปรที่ เป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารโดยพิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ( x ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิ เคราะห์
องค์ประกอบทักษะทางวิ ทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA)
2.1 การวิเคราะห์ร ะดับความคิด เห็น เกี่ ยวกับตัว แปรที่ เป็ นองค์ประกอบทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารจากความคิ ด เห็ น ของโดยพิ จารณาค่ า เฉลี่ย ( x ) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ น
องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร

ข้อที่

ข้อคําถาม

1
2
3
4
5

1. ทักษะการสั งเกต
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตแสดงถึงความมีภาวะผูน้ าํ
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตจากผลการนิเทศการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตความก้าวหน้าของผลการดําเนินแผนงาน
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตความคุม้ ค่าการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า

ค่าเฉลี่ย
(x )

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

4.05
4.06
4.05
4.00
4.01

0.76
0.78
0.76
0.72
0.73

n = 340
ระดับการ
ปฏิบตั ิ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่
เป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร

ข้อที่

ข้อคําถาม

6

ผู้บ ริ หารใช้ ทั ก ษะการสั ง เกตการให้ ค วามร่ วมมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตความคิ ดสร้ างสรรค์ในการใช้ทรั พยากรที่ ส่งผลต่ อ
องค์กรและปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ บทขององค์กร
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตในการพัฒนาตนเองของครู /พัฒนาหลักสูตร
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้งก่อนเรี ยน-ระหว่างเรี ยนหลังเรี ยน
2. การวัด
ผูบ้ ริ หารมีการวัดผลประเมินผลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องมือให้เหมาะสมกับงาน
ผูบ้ ริ หารใช้เครื่ องมือในการวัดผลประเมินที่หลากหลายเชื่อถือได้
ผูบ้ ริ ห ารมี ทัก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ การวัด ผล ประเมิ น ผลเพื่ อ
ปรับปรุ งนํามาใช้
3. การจําแนกประเภท
ผูบ้ ริ หารมีการจําแนกชนิดและประเภทของการวัดที่เหมาะสม
ผู้บ ริ หารใช้ ทั ก ษะการจํ า แนกในการสั ่ ง การตามความรู้ ค วามสามารถ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องชัดเจน
ผูบ้ ริ หารมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ถูกต้องเหมาะสม
ผูบ้ ริ หารมี การจัดสรรงบประมาณมากน้อยตามลําดับความสําคัญเหมาะสมกับ
โครงการ
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการติ ดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ ,ประเมิ นความคุ ้มค่ า
การใช้งบประมาณ
ผู้บ ริ หารมี ทั ก ษะการจํา แนกกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ แ ละจั ด ครู ต ามความรู้
ความสามารถ
ผูบ้ ริ หารมีการจําแนกงานเป็ นกลุ่มย่อย ประชุมมอบหมายงานแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม
งานเพื่อรับผิดชอบงาน
ผู้บ ริ หารมี ก ารแบ่ ง งาน โดยให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ วมเพื่ อ ให้ ง านบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารจัดสรรการให้ข วัญและก าํ ลัง ใจความดี ค วามชอบตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ค่าเฉลี่ย
(x )

4.01

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)
0.71
มาก

3.96

0.74

มาก

3.95
3.88

0.74
0.74

มาก
มาก

3.95
3.88
3.88
3.99

0.71
0.73
0.77
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก

3.89
4.01

0.76
0.75

มาก
มาก

4.01
3.93
4.01

0.77
0.77
0.76

มาก
มาก
มาก

4.01

0.80

มาก

4.05

0.79

มาก

4.06

0.75

มาก

4.06

0.78

มาก

4.01

0.78

มาก
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่
เป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร

ข้อที่

24
25
26

27
28
29

30

31
32
33

34
35
36

ข้อคําถาม
4. การหาความสั มพันธ์ ระหว่ างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
บุคลาการสามารถปฏิบตั ิงานได้หลายงานโดยการบูรณาการ
ผูบ้ ริ หารสามารถนํางบประมาณไปใช้อย่างคุม้ ค่าโดยการเฉลี่ยจ่ายในทุ กกิจกรรม
และทุกโครงการ ถูกตามตามกฎระเบียบงบประมาณ
ผูบ้ ริ หารมีการใช้อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการพิเศษต่ างๆ จัดแหล่ งเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายให้เกิดความคุม้ ค่า
5. การใช้ ตัวเลขหรือการคํานวณ
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการคํานวณ ต้นทุน กาํ ไรในการทําโครงการ/ดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารมีการคํานวณอัตรากาํ ลังบุ คลากรกับจํานวนนักเรี ยนที่ รับผิดชอบตาม
ระเบียบของ สพฐ.
ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนายกระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ในแต่ ละกลุ่ มสาระให้สูงขึ้ นไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ตามนโยบาย สพฐ.เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เช่ น
NT,LAS,O-Net.
ผูบ้ ริ หารมีการจัดทําแผนประกันการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิ นเพื่อคํานวณ
ต้นทุนผลผลิต
6. การจัดการกระทําและสื่ อความหมายข้ อมูล
การบริ หารเชิงวิทยาศาสตร์มีการกาํ หนดมาตรฐานของงาน หลี กเลี่ ยงการทํางาน
ที่กอ่ ให้เกิดการสูญเสี ย
ผูบ้ ริ หารมี การจัด ทําโครงสร้ างการบริ หารงานของสถานศึ ก ษาสื่ อความหมาย
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ผูบ้ ริ หารมีการกาํ หนดนิยามในการประชุมให้เข้าใจโดยกาํ หนดเนื้ อหา ขอบข่ าย
ก าํ หนดเวลาวัน สิ ้ นสุ ด งาน,มอบภาระงานให้ผู้ใ ต้บั ง คับ บัญ ชาโดยก าํ หนด
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานชัดเจน
7. การลงความคิดเห็นจากข้ อมูล
ข้อมูลสารสนเทศได้จาก วิธีคิด วิธีทาํ วิธีแก้ปัญหา วิธีประเมิ น วิธีวดั ที่ เป็ นเชิ ง
วิทยาศาสตร์
ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารงบประมาณ การรายงานผลให้เกิดความคุม้ และให้ผมู้ ี ส่วน
ได้ส่วนเสี ยได้รับทราบ และด้วยการประเมินผล
ผูบ้ ริ ห ารให้ค รู จัด การเรี ย นการสอนโดยใช้สื่ อ นวัต กรรม และก าํ กับ นิ เ ทศ
ติดตาม มีการรายงานผลผลการจัดการศึกษาให้ผปู้ กครองได้ทราบความก้าวหน้า
ของการจัดการศึกษา

ค่าเฉลี่ย
(x )

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)

3.96
3.96

0.71
0.74

มาก
มาก

3.94

0.71

มาก

3.92
4.05

0.76
0.78

มาก
มาก

4.03

0.83

มาก

3.91

0.70

มาก

3.89

0.75

มาก

3.98

0.74

มาก

4.00

0.75

มาก

3.81

0.71

มาก

3.99

0.79

มาก

4.02

0.78

มาก
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่
เป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร

ข้อที่

ข้อคําถาม

37

ผูบ้ ริ หารมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนได้รับทราบมี การ
ตรวจสอบติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการใช้ง บประมาณเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
8. การทํานายหรือพยากรณ์
ผูบ้ ริ หารมี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านการประมาณการงบประมาณดําเนิ นการ
โครงการ
ผูบ้ ริ หารสามารถพยากรณ์โครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ผูบ้ ริ หารมีการประเมินความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
ผลการนิเทศครู สามารถพยากรณ์ความสําเสร็ จของการบริ หารได้
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมสามารถพยากรณ์การเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานได้
มีการพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศสามารถพยากรณ์ความเป็ นผูน้ าํ
ที่ทนั ต่อสถานการณ์ได้
9. การตั้งสมมติฐาน
ผูบ้ ริ หารสามารถตั้งสมมติฐานผลอันเกิดจากแผนปฏิบตั ิการณ์ได้ล่วงหน้า
ผูบ้ ริ หารสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ปั ญหาและแก้ปั ญหาภายในองค์กร
ได้อย่างสร้างสรรค์
ผูบ้ ริ หารสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปั ญ หาได้และสามารถตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างมีเหตุผล
ผูบ้ ริ หารตั้งสมมติฐานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนอัตรากาํ ลังและกาํ หนดตําแหน่ งบุ คลากรได้ล่วงหน้าตาม
แผนปฏิบตั ิการระยะ สั้น-กลาง-ยาว
ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดทําและเสนอของบประมาณในการพัฒนา
องค์กร
ผู้บ ริ ห ารมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้า ในการระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ
การศึกษา
ผู้บ ริ ห ารมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้า ในการบริ หารงานธุ ร การในองค์ก รให้เ กิด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ผู้บ ริ หารมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า ด้ า นอาคารสถานที่ ใ ห้ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตัวภายในองค์กร
ผู้บ ริ ห ารมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้า ในการระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ
การศึกษา

38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ค่าเฉลี่ย
(x )

4.00

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)
0.77
มาก

3.91

0.84

มาก

3.87
4.00
3.94
4.03

0.75
0.71
0.72
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก

4.01

0.80

มาก

3.85
3.93

0.73
0.79

มาก
มาก

3.96

0.76

มาก

3.89
3.93

0.77
0.73

มาก
มาก

3.96

0.77

มาก

4.04

0.79

มาก

3.95

0.81

มาก

3.98

0.75

มาก

3.99

0.75

มาก
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่
เป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร

ข้อที่

54
55

56
57

58
59

61
62
63
64

ข้อคําถาม
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
เมื่ อมี การประชุ ม หรื อสั ่ งการผูบ้ ริ หารได้นิยามความหมายให้ชัดเจนเพื่อ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ผูบ้ ริ หารมีการกาํ หนดกฎระเบียบด้านวินยั และการรักษาวินัยของครู และนักเรี ยน
ได้อย่างเหมาะสม
11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
ผูบ้ ริ หารมีการควบคุมตัวแปรในการบริ หารไม่ให้เกิดผลลบ
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน
12. การทดลอง
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการทดลองกับโครงการต่างๆอย่างหลากหลาย
ผู้บ ริ หารมี ก ารทดลองใช้ น วัต กรรมใหม่ ๆ ในการจัด การเรี ย นการสอนที่ มี
ความสัมพันธ์กบั หลักสูตร
13. การตีความหมายข้ อมูลและการลงข้ อสรุป
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั ชุมชน มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือชุ มชนและเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้
ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ผูบ้ ริ หารมีการประเมินผลการทํางานแต่ละปี เพื่อเปรี ยบเทียบแล้วนํามาปรับปรุ ง
เมื่อมีการจัดซื้ อจัดจ้างผูบ้ ริ หารมี การหาข้อมูลเปรี ยบเที ยบเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ขององค์กร

ค่าเฉลี่ย
(x )

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)

4.03

0.77

มาก

4.09

0.78

มาก

4.02
4.02

0.81
0.76

มาก
มาก

3.94
3.92

0.81
0.80

มาก
มาก

4.01

0.75

มาก

4.06
4.07
4.04

0.79
0.75
0.74

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารทั้ง
64 ข้อ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยูร่ ะหว่าง 3.81 – 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูร่ ะหว่าง 0.70 – 0.84 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบตั ิ ของตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารแต่ละตัวแปรอยูใ่ นระดับมาก โดยที่ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีค่ามาก
ที่สุด คือ ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 57 ผูบ้ ริ หารมีการกําหนดกฎระเบียบด้านวินัยและการรักษาวินัย
ของครู และนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม ( x = 4.09, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ข้อคําถามหรื อตัวแปร
ที่ 63 ผูบ้ ริ หารมีการประเมินผลการทํางานแต่ละปี เพื่อเปรี ยบเทียบแล้วนํามาปรับปรุ ง ( x = 4.07,
S.D. = 0.78) ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 21 ผูบ้ ริ หารมีการจําแนกงานเป็ นกลุ่มย่อย ประชุมมอบหมาย
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งานแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อรับผิดชอบงาน ( x = 4.06, S.D. = 0.75) ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 2
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนของครู ( x = 4.06, S.D. = 0.78) ข้อคําถาม
หรื อตัวแปรที่ 22 ผูบ้ ริ หารมีการแบ่งงานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
( x = 4.06, S.D. = 0.78) และข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 62ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน ( x = 4.06, S.D. = 0.79) ตามลําดับ ส่ วนค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีค่าน้อย
ที่สุดสามอันดับสุดท้าย คือ ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 39 ผูบ้ ริ หารสามารถพยากรณ์โครงการเป็ นไป
ตามวัต ถุประสงค์ ( x = 3.87, S.D. = 0.75) ข้อคําถามหรื อตัว แปรที่ 44 ผูบ้ ริ หารสามารถ
ตั้งสมมติฐานผลอันเกิดจากแผนปฏิบตั ิการณ์ได้ล่วงหน้า ( x = 3.85, S.D. = 0.73) ข้อคําถามหรื อตัว
แปรที่ 34 ข้อ มู ล สารสนเทศได้จ ากวิ ธี คิ ด วิ ธี ท ํา วิ ธี แ ก้ปั ญ หา วิ ธี ป ระเมิ น วิ ธี ว ัด ที่ เ ป็ นเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ( x = 3.81, S.D. = 0.71) ตามลําดับ
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึก ษาขั้น พื้น ฐานด้ว ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis : CFA)
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน เป็ นการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งของ
องค์ประกอบตามแนวคิดทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีข้ นั ตอนในเบื้องต้น คือ ทําการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ปัจจัย ทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลปั จจัยโดยดัชนี วดั ความสอดคล้อง
ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (chi-square statistics : 2) ค่าไคสแควร์ สัมพัทธ์ (relative chi-square :
2/df ) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ
(Comparative Fit Index : CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรู ปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized root mean square residual : Standardized RMR) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root mean square error of approximation : RMSEA) และ
ตรวจสอบความเที่ยงโดยพิจ ารณานัยสําคัญ ของนํ้ าหนัก องค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized
factor loading) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error : SE) สถิติทดสอบ t-test และค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ที่อธิบายได้ดว้ ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (Squared
multiple correlations : SMC)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย
ข้อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตได้ 64 ตัว แบ่งออกเป็ นองค์ประกอบหรื อตัวแปรแฝง (latent variables)
13 ด้าน คื อ 1) การสังเกต (Skill 1) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้ 9 ตัว คื อ x1 ถึง x9
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2) การวัด (Skill 2) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คื อ x10 ถึง x13 3) การจําแนก
ประเภท (Skill 3) ประกอบด้ว ยจํานวนตัว แปรสัง เกตได้ 10 ตัว คื อ x14 ถึง x23 4) การใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา (Skill 4) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ x24
ถึง x26 5) การคํานวณและการใช้จาํ นวน (Skill 5) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ
x27 ถึง x30 6) การจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล (Skill 6) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกต
ได้ 3ตัว คือ x31 ถึง33 7) การลงความเห็นจากข้อมูล (Skill 7) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้
4 ตัว คือ x34ถึง x37 8) การทํานายหรื อการพยากรณ์ (Skill 8) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้
6ตัว คือ x38ถึง x43 9) การตั้งสมมุติฐาน (Skill 9) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัว คือ
x44 ถึง x53 10) การกําหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ (Skill 10) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้ 3
ตัว คือ x54 ถึง x56 11) การกําหนดและการควบคุมตัวแปร (Skill 11) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปร
สังเกตได้ 2 ตัว คือ x57 ถึง x58 12) การทดลอง (Skill 12) ประกอบด้วย จํานวนตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว
คือ x59 และ x60 13) การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ป (Skill 13) ประกอบด้วย จํานวนตัว
แปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ x61 ถึง x64 ตัวแปรเศษเหลือ (residuals) หรื อความคลาดเคลื่อนในการวัด
ของตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 64 ตัว (e1 – e64) และเศษเหลือ (residuals) หรื อความคลาดเคลื่อนใน
การวัดของตัวแปรแฝง (res1 – res13)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้แก่ การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน การตรวจสอบนัยสําคัญของนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor
loading) ของตัวแปรสังเกตได้ และการประเมินความสอดคล้องของโมเดล แสดงในตารางที่ 5 ถึง
ตารางที่ 7 และแผนภาพที่ 3

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ข ององค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบ

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
0.72**
0.64**
0.64**
0.59**
0.58**
0.63**
0.55**
0.47**
0.56**
0.48**
0.56**
0.48**
0.51**
0.49**
0.54**
0.52**
0.49**

Skill 2

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

Skill 3
x16

1.00
0.82**
0.74**
0.63**
0.65**
0.64**
0.54**
0.49**
0.63**
0.54**
0.55**
0.53**
0.53**
0.57**
0.66**
0.57**
0.57**

1.00
0.73**
0.63**
0.61**
0.65**
0.52**
0.49**
0.58**
0.57**
0.55**
0.49**
0.54**
0.55**
0.63**
0.54**
0.57**

1.00
0.72**
0.69**
0.67**
0.55**
0.50**
0.57**
0.56**
0.54**
0.48**
0.54**
0.51**
0.58**
0.54**
0.52**

1.00
0.65**
0.64**
0.48**
0.41**
0.50**
0.51**
0.48**
0.47**
0.48**
0.51**
0.52**
0.51**
0.51**

1.00
0.66**
0.48**
0.46**
0.49**
0.47**
0.49**
0.50**
0.47**
0.48**
0.50**
0.53**
0.48**

1.00
0.56**
0.55
0.59**
0.58**
0.58**
0.50**
0.58**
0.53**
0.61**
0.59**
0.55**

1.00
0.68**
0.58**
0.56**
0.56**
0.55**
0.55**
0.52**
0.56**
0.57**
0.52**

1.00
0.61**
0.56**
0.55**
0.60**
0.51**
0.56**
0.57**
0.53**
0.52**

1.00
0.70**
0.71**
0.67**
0.66**
0.65**
0.65**
0.63**
0.63**

1.00
0.72**
0.68**
0.66**
0.64**
0.63**
0.63**
0.58**

1.00
0.72**
0.71**
0.61**
0.62**
0.64**
0.62**

1.00
0.70**
0.74**
0.64**
0.67**
0.63**

1.00
0.71**
0.69**
0.64**
0.62**

1.00
0.69**
0.67**
0.65**

1.00
0.69**
0.65**

x17

1.00
0.69**

x18

1.00

**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ข ององค์ประกอบทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบ

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

x19
1.00
0.67**
0.64**
0.57**
0.60**
0.48**
0.59**
0.58**
0.62**
0.59**
0.58**
0.52**
0.52**
0.52**
0.50**
0.54**
0.60**
0.58**
0.55**

x20

Skill 3
x21

x22

x23

1.00
0.67**
0.65**
0.63**
0.50**
0.56**
0.54**
0.57**
0.61**
0.49**
0.47**
0.47**
0.50**
0.57**
0.44**
0.52**
0.60**
0.48**

1.00
0.73**
0.53**
0.48**
0.58**
0.55**
0.59**
0.58**
0.58**
0.54**
0.46**
0.53**
0.57**
0.43**
0.51**
0.57**
0.50**

1.00
0.61**
0.60**
0.58**
0.61**
0.60**
0.60**
0.58**
0.56**
0.44**
0.54**
0.63**
0.43**
0.60**
0.62**
0.50**

1.00
0.62**
0.59**
0.60**
0.54**
0.59**
0.48**
0.49**
0.47**
0.50**
0.50**
0.48**
0.55**
0.63**
0.55**

x24

Skill 4
x25

Skill 5
x26

x27

x28

x29

x30

1.00
0.65**
0.70**
0.62**
0.60**
0.48**
0.47**
0.50**
0.56**
0.53**
0.45**
0.55**
0.62**
0.51**

1.00
0.72**
0.72**
0.67**
0.59**
0.55**
0.52**
0.62**
0.63**
0.58**
0.68**
0.62**
0.59**

1.00
0.76**
0.62**
0.57**
0.57**
0.51**
0.59**
0.61**
0.52**
0.64**
0.63**
0.55**

1.00
0.70**
0.62**
0.57**
0.52**
0.62**
0.65**
0.51**
0.69**
0.58**
0.60**

1.00
0.64**
0.61**
0.54**
0.62**
0.61**
0.52**
0.65**
0.63**
0.60**

1.00
0.68**
0.55**
0.64**
0.61**
0.54**
0.63**
0.62**
0.54**

1.00
0.58**
0.68**
0.61**
0.48**
0.61**
0.54**
0.56**

x31

Skill 6
x32

Skill 7
x33

1.00
0.60**
0.53**
0.63**
0.55**
0.59**
0.54**

1.00
0.69**
0.50**
0.70**
0.61**
0.64**

1.00
0.47**
0.70**
0.63**
0.58**

x34

x35

x36

x37

1.00
0.53** 1.00
0.53** 0.67** 1.00
0.47** 0.68** 0.57** 1.00
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ข ององค์ประกอบทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบ

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
0.53**
0.49**
0.51**
0.50**
0.51**
0.65**
0.53**
0.61**
0.58**
0.54**
0.55**
0.55**
0.51**
0.56**
0.53**

Skill 9

x39

x40

x41

x42

x43

x44

x45

x46

x47

x48

x49

x50

x51

x52

1.00
0.65**
0.70**
0.63**
0.62**
0.52**
0.66**
0.64**
0.71**
0.58**
0.64**
0.57**
0.62**
0.52**
0.55**

1.00
0.80**
0.74**
0.65**
0.47**
0.69**
0.70**
0.63**
0.61**
0.64**
0.60**
0.60**
0.57**
0.59**

1.00
0.75**
0.69**
0.46**
0.70**
0.69**
0.66**
0.60**
0.63**
0.60**
0.59**
0.58**
0.59**

1.00
0.70**
0.50**
0.68**
0.68**
0.59**
0.60**
0.63**
0.62**
0.60**
0.56**
0.56**

1.00
0.50**
0.75**
0.64**
0.61**
0.58**
0.61**
0.60**
0.54**
0.49**
0.55**

1.00
0.52**
0.54**
0.56**
0.47**
0.50**
0.40**
0.43**
0.42**
0.42**

1.00
0.76**
0.71**
0.64**
0.67**
0.61**
0.67**
0.62**
0.65**

1.00
0.76**
0.67**
0.67**
0.65**
0.63**
0.67**
0.68**

1.00
0.67**
0.68**
0.57**
0.63**
0.60**
0.61**

1.00
0.72**
0.70**
0.62**
0.57**
0.58**

1.00
0.75**
0.75**
0.66**
0.68**

1.00
0.69**
0.64**
0.66**

1.00
0.69**
0.68**

1.00
0.72**

x53

1.00
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ตารางที่ 5 (ต่อ)ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ข อง
องค์ประกอบทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบ
Skill
10
Skill
11
Skill
12
Skill
13

x54
x55
x56
x57
x58
x59
x60
x61
x62
x63
x64

x54
1.00
0.76**
0.67**
0.67**
0.67**
0.61**
0.63**
0.53**
0.53**
0.59**
0.58**

Skill 10
x55

x56

1.00
0.68**
0.70**
0.65**
0.63**
0.55**
0.54**
0.55**
0.59**
0.57**

1.00
0.68**
0.69**
0.58**
0.57**
0.50**
0.56**
0.57**
0.51**

Skill 11
x57
x58

1.00
0.68**
0.71**
0.64**
0.56**
0.64**
0.63**
0.59**

1.00
0.61**
0.56**
0.57**
0.59**
0.60**
0.52**

Skill 12
x59
x60

1.00
0.80**
0.55**
0.70**
0.71**
0.59**

1.00
0.51**
0.68**
0.68**
0.53**

x61

Skill 13
x62
x63

x64

1.00
0.59** 1.00
0.57** 0.69** 1.00
0.54** 0.55** 0.62** 1.00

จากตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรสั ง เกตได้ ข อง
องค์ประกอบตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการสังเกต (Skill 1)คือ ตัวแปร x1 ถึง x9
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41 – 0.82 และทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการวัด (Skill 2)คือ ตัวแปร x10 ถึง x13 มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 0.72 และทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการจําแนกประเภท (Skill 3)คือ ตัวแปร
x14 ถึง x23 มีค่าอยู่ร ะหว่าง 0.52 – 0.73 และทุ กค่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับนัยสําคัญ 0.01ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัว แปรสังเกตได้สองตัว แปรของทัก ษะการหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Skill 4) คือ ตัวแปร x24 ถึง x26มีค่าอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.72
และทุก ค่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร ะหว่างตัว แปร
สังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ (Skill 5)คือ ตัวแปร x27 และ x30 มีค่า
อยู่ร ะหว่าง 0.57 – 0.70 และทุ กค่ ามีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับนัยสําคัญ 0.01ค่ าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล
(Skill 6) คือ ตัวแปร x31 ถึง x33 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.53 – 0.69 และทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการลง
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ความคิดเห็นจากข้อมูล (Skill 7)คือ ตัวแปร x34 ถึง x37 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.68 และทุกค่ามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัว
แปรของทักษะการทํานายหรื อพยากรณ์ (Skill 8)คือ ตัวแปร x38ถึง x43มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.80
และทุก ค่ามีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร ะหว่างตัว แปร
สังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการตั้งสมมติฐาน (Skill 9)คือ ตัวแปร x44 ถึง x53มีค่าอยู่ระหว่าง
0.40 – 0.76 และทุ กค่ ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับนัยสําคัญ 0.01ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการกําหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ (Skill 10)คือ ตัว
แปร x54 ถึง x56 มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 0.76 และทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้สองตัวแปรของทักษะการกําหนดและควบคุมตัว
แป (Skill 11)คือ ตัวแปร x57 และ x58 มีค่าเท่ ากับ 0.68 และทุ กค่ ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัว แปรสังเกตได้สองตัว แปรของทัก ษะการ
ทดลอง (Skill 12)คื อ ตัว แปร x59 และ x60 มี ค่ า เท่ ากับ 0.80 และมี นัย สํา คัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ
นัยสําคัญ 0.01ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัว แปรสังเกตได้สองตัว แปรของทัก ษะการ
ตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ป (Skill 13)คือ ตัวแปร x61 ถึง x64 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.54 – 0.69
และทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
ตารางที่ 6 ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค์ประกอบ
ทักทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัว
แปร

Factor
Loading

ก่อนการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

SMC

1. การสั งเกต(Skill 1)
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

x8
x9

1.27
1.44
1.38
1.31
1.21
1.17
1.27
1.08
1.00

Factor
Loading

หลังการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

SMC

1. การสั งเกต(Skill 1)

0.79
0.87
0.84
0.85
0.77
0.76
0.80
0.68
0.63

0.10
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
-

12.23
13.16
12.88
12.92
12.03
11.98
12.44
10.99
-

0.62
0.75
0.71
0.72
0.59
0.58
0.65
0.47
0.40

0.98
1.11
1.03
0.98
0.93
0.88
1.00

0.79
0.06
16.53
0.87
0.06
17.52
0.82
0.06
17.46
0.82
0.06
17.67
0.77
0.06
15.92
0.74
0.05
16.60
0.82
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล

0.62
0.76
0.67
0.68
0.59
0.55
0.67

161
ตารางที่ 6 (ต่อ) ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค์ประกอบ
ทักทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัว
แปร

Factor
Loading

ก่อนการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

SMC

2.การวัด (Skill 2)

x10
0.95
0.83
0.05
18.28
0.69
x11
0.98
0.84
0.05
18.46
0.70
x12
1.05
0.85
0.06
18.94
0.73
x13
1.00
0.83
0.69
3.การจําแนกประเภท (Skill 3)
x14
1.00
0.78
0.07
15.38
0.61
x15
1.05
0.82
0.06
16.31
0.68
x16
1.08
0.83
0.07
16.38
0.68
x17
1.06
0.82
0.07
16.14
0.66
x18
1.03
0.80
0.07
15.80
0.64
x19
1.08
0.80
0.07
15.71
0.64
x20
1.05
0.79
0.07
15.54
0.62
x21
0.97
0.77
0.07
14.99
0.59
x22
1.03
0.78
0.07
15.40
0.61
x23
1.00
0.76
0.58
4.การหาความสั มพันธ์ ระหว่ างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
(Skill 4)
x24
0.92
0.78
0.05
17.30
0.61
x25
1.03
0.85
0.05
19.67
0.72
x26
1.00
0.86
0.74
5.การใช้ ตัวเลขหรือการคํานวณ(Skill 5)
x27
1.15
0.82
0.07
16.06
0.66
x28
1.19
0.83
0.07
16.33
0.68
x29
1.21
0.78
0.08
15.32
0.61
x30
1.00
0.76
0.58
6.การจัดกระทําและสื่ อความหมายข้ อมูล(Skill 6)
x31
1.00
0.73
0.54
x32
1.09
0.81
0.07
15.12
0.66
x33
1.09
0.80
0.07
14.97
0.65

Factor
Loading

หลังการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

SMC

2.การวัด (Skill 2)

1.00
1.00
1.06

0.85
0.72
0.84
0.05
19.26
0.70
0.84
0.05
19.44
0.71
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
3.การจําแนกประเภท (Skill 3)
1.00
0.79
0.06
15.61
0.62
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
1.06
0.81
0.07
16.16
0.66
1.05
0.81
0.07
16.22
0.66
0.98
0.77
0.07
15.03
0.59
1.06
0.79
0.07
15.66
0.62
1.00
0.75
0.06
15.60
0.56
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
1.00
0.77
0.59
4.การหาความสั มพันธ์ ระหว่ างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา (Skill 4)
0.92
0.77
0.05
17.54
0.59
1.05
0.85
0.06
18.86
0.72
1.00
0.84
0.71
5. การใช้ ตัวเลขหรือการคํานวณ(Skill5)
1.00
0.84
0.05
18.70
0.71
1.00
0.82
0.68
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
6.การจัดกระทําและสื่ อความหมายข้ อมูล(Skill 6)
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
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ตารางที่ 6 (ต่อ)ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค์ประกอบ
ทักทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัว
แปร

Factor
Loading

ก่อนการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

7.การลงความคิดเห็นจากข้ อมูล (Skill 7)
x34
1.00
0.68
x35
1.36
0.83
0.10
x36
1.30
0.80
0.10
x37
1.20
0.75
0.09
8. การทํานายหรือการพยากรณ์(Skill 8)
x38
0.86
0.66
0.07
x39
0.93
0.80
0.06
x40
0.95
0.85
0.05
x41
0.98
0.87
0.05
x42
0.95
0.83
0.05
x43
1.00
0.80
9.การตั้งสมมติฐาน (Skill 9)
x44
0.75
0.62
0.06
x45
1.10
0.84
0.06
x46
1.08
0.85
0.06
x47
1.04
0.81
0.06
x48
0.96
0.79
0.06
x49
1.08
0.84
0.06
x50
1.05
0.80
0.06
x51
1.09
0.81
0.06
x52
0.98
0.79
0.06
x53
1.00
0.80
10.การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Skill 10)
x54
1.08
0.86
0.06
x55
1.08
0.87
0.06
x56
1.00
0.79
11.การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Skill 11)
x57
1.11
0.85
0.06
x58
1.00
0.81
12.การทดลอง (Skill 12)
x59
1.09
0.93
0.05
x60
1.00
0.86
-

SMC

14.14
13.66
12.93

0.46
0.69
0.64
0.57

13.05
16.72
18.34
19.00
17.77
-

0.43
0.63
0.72
0.76
0.69
0.64

12.12
17.98
18.36
17.28
16.62
18.19
16.92
17.18
16.47
-

0.38
0.70
0.72
0.66
0.63
0.71
0.64
0.66
0.62
0.63

17.55
17.76

0.74
0.75
0.62

17.93
-

0.72
0.65

21.75
-

0.86
0.74

Factor
Loading

หลังการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

7.การลงความคิดเห็นจากข้ อมูล (Skill 7)
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
8. การทํานายหรือการพยากรณ์(Skill 8)
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
0.96
0.79
0.05
17.64
1.00
0.86
0.05
19.58
1.02
0.87
0.05
20.14
1.00
0.84
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
9.การตั้งสมมติฐาน (Skill 9)
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
1.18
0.86
0.07
17.08
1.16
0.87
0.07
17.28
1.09
0.81
0.07
16.14
0.99
0.77
0.07
15.20
1.10
0.82
0.07
16.27
1.11
0.81
0.07
15.79
1.13
0.80
0.06
17.82
1.00
0.77
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
10.การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Skill 10)
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
11.การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Skill 11)
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
12.การทดลอง (Skill 12)
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล

SMC

0.63
0.73
0.76
0.71

0.73
0.76
0.66
0.60
0.67
0.66
0.65
0.59
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค์ประกอบ
ทักทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัว
แปร

Factor
Loading

ก่อนการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

SMC

13.การตีความหมายข้ อมูลและการลงข้ อสรุป (Skill 13)

x61
x62
x63
x64

1.00
1.11
1.08
0.97

0.75
0.79
0.81
0.74

0.07
0.07
0.07

14.95
15.39
13.83

Factor
Loading

หลังการปรับโมเดล
Stand.
Factor
SE
t-test
Loading

SMC

13.การตีความหมายข้ อมูลและการลงข้ อสรุป (Skill 13)

0.56
0.63
0.66
0.55

สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล
สกัดตัวแปรออกจากโมเดล

จากตารางที่ 6ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารก่อน
การปรับโมเดล พบว่า องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร จํานวน 13 องค์ประกอบ
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จาํ นวน 64ตัวแปร (x1– x64) มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่
ระหว่าง 0.62ถึง 0.93 และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ดว้ ยความแปรปรวนของตัวแปร
แฝง (SMC) อยู่ร ะหว่างร้ อยละ 38ถึง 86 โดยที่ ต ัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ านํ้ าหนัก องค์ประกอบ
มาตรฐานสูงที่สุด คือ x59รองลงมา คือ x47, x55และ x2
หลังการปรับโมเดล โดยการสกัดตัวแปรสังเกตได้บางตัวที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
สังเกตได้อื่ น ๆ (cross-loading) ออกจากโมเดลเพื่อให้โ มเดลสอดคล้องกับข้อมูลและกําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษเหลือบางตัว พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ถกู สกัดออกจากโมเดล จํานวน 30ตัว
แปรคือ ตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 1, 2, 3 และ 5 ถูกสกัดออกจากโมเดล จํานวน 2, 1, 3
และ 2 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 6, 7, 10, 11, 12 และ 13 ถูกสกัดออกจาก
โมเดลทุกตัว ดังนั้นองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร มีจาํ นวนองค์ประกอบเท่ากับ
7 องค์ประกอบ และมีต ัวแปรสังเกตได้ จํานวน 34 ตัวมีค่านํ้ าหนัก องค์ประกอบมาตรฐาน อยู่
ระหว่าง 0.74 ถึง 0.96 และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ดว้ ยความแปรปรวนของตัวแปร
แฝง (SMC) อยูร่ ะหว่างร้อยละ55 ถึง 91
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ตารางที่ 7 การประเมินความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดัชนี วดั ความ
สอดคล้อง
2/df
p-value of2
GFI
AGFI
CFI
Standardized RMR
RMSEA

เกณฑ์
< 3.00
> 0.05
> 0.90
> 0.90
> 0.95
< 0.08
< 0.06

ก่อนการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการ
พิจารณา
5328.25/1939 = 2.75
ผ่านเกณฑ์
0.00
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.666
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.642
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.841
ไม่ผา่ นเกณฑ์
0.028
ผ่านเกณฑ์
0.072
ไม่ผา่ นเกณฑ์

หลังการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการ
พิจารณา
460.57/429 = 1.07
ผ่านเกณฑ์
0.141
ผ่านเกณฑ์
0.928
ผ่านเกณฑ์
0.901
ผ่านเกณฑ์
0.997
ผ่านเกณฑ์
0.013
ผ่านเกณฑ์
0.015
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 7 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งขององค์ ป ระกอบทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร พบว่า มีค่าสถิติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ
5328.25และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ดัชนี GFI เท่ากับ 0.666 (ตํ่ากว่าเกณฑ์) ดัชนี AGFI
เท่ากับ 0.642 (ตํ่ากว่าเกณฑ์) ดัชนี CFI เท่ากับ 0.841 (ตํ่ากว่าเกณฑ์) และค่า RMSEA เท่ากับ 0.072
(สูงกว่าเกณฑ์) ส่วนค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ เท่ากับ 2.75 และค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.028
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด แสดงว่า โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 2
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงจําเป็ นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืนมากขึ้น โดยพิจารณาค่าดัชนี
ดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค่าเศษเหลือที่อยูใ่ นรู ปคะแนนมาตรฐานของตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่ามากกว่า 2.00 ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ์ของเศษเหลือ (e1e64) บางคู่ และสกัด ตัว แปรสังเกตได้บางตัว ออกจากโมเดล โดยพิจ ารณาตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรสังเกตได้อื่นๆ ที่ไม่ได้อยูใ่ นตัวแปรแฝงเดียวกัน หรื อตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงอื่นๆ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแล้ว พบว่า
ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากับ460.57และไม่มีนยั สําคัญ (p-value >0.05) ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ เท่ากับ
1.07ดัชนี GFI เท่ากับ 0.928 ดัชนี AGFI เท่ากับ 0.901 ดัชนี CFI เท่ากับ 0.997 ค่า Standardized
RMR เท่ากับ 0.013 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.015 ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในแผนภาพที่ 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

แผนภาพที่ 1 : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
ผูบ้ ริ หารก่อนการปรับโมเดล
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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

แผนภาพที่ 2 : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
ผูบ้ ริ หารหลังการปรับโมเดล
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จากผลการศึกษาวิจยั สรุ ปได้ว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารประกอบด้วย 7
องค์ประกอบ มีจาํ นวนตัวแปรรวมทั้งสิ ้ น 34 ตัวแปร คือ
1. การสังเกต (ทักษะที่ 1)
จํานวนตัวแปร7 ตัว
2. การวัด (ทักษะที่ 2)
จํานวนตัวแปร 3 ตัว
3. การจําแนกประเภท(ทักษะที่ 3)
จํานวนตัวแปร 7 ตัว
4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา จํานวนตัวแปร 3ตัว
(ทักษะที่ 4)
5. การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ(ทักษะที่ 5)
จํานวนตัวแปร 2ตัว
6. การทํานายหรื อการพยากรณ์(ทักษะที่ 8)
จํานวนตัวแปร 4 ตัว
7. การตั้งสมมติฐาน(ทักษะที่ 9)
จํานวนตัวแปร 8 ตัว
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารเป็ นรายองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ
องค์ประ ทักษะ
กอบที่
ที่
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7

5
8
9

ชื่อองค์ประกอบ
การสังเกต
การวัด
การจําแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา
การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ
การทํานายหรื อการพยากรณ์
การตั้งสมมติฐาน
รวม

ค่าเฉลี่ย
(x )
4.02
3.90
3.98
3.95
3.98
3.96
3.95
3.97

ค่าเบี่ยงเบน
ระดับการ
มาตรฐาน (S.D.) ปฏิบตั ิ
0.63
มาก
0.66
มาก
0.65
มาก
0.64
มาก
0.71
0.64
0.65
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8พบว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ
พบว่า องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1
การสัง เกต ( x =4.02,S.D.= 0.63) รองลงมา คื อ องค์ป ระกอบที่ 3 การจํา แนกประเภท
( x =3.98,S.D. = 0.65) องค์ประกอบที่ 5 การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ ( x = 3.97, S.D.= 0.71)

168
องค์ประกอบที่ 6 การทํานายหรื อการพยากรณ์ ( x = 3.96,S.D.= 0.64) องค์ประกอบที่ 4 การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ( x = 3.95, S.D.= 0.64) องค์ประกอบที่ 7
การตั้งสมมติฐาน ( x =3.95, S.D.= 0.65) และองค์ประกอบที่ 2 การวัด ( x =3.90,S.D.= 0.66)
ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis : EFA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยข้อคําถามหรื อตัวแปรบรรยาย 116 ตัว คือ
X65ถึงX180ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย ( x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
3.1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบการบริ หารแบบ
มีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานจากความคิ ด เห็ น โดย
พิจารณาค่าเฉลี่ย ( x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงในตารางที่
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นรายข้อ
n = 340
ระดับการ
ปฏิบตั ิ

ข้อที่

ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย
(x )

65
66
67
68

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ผูบ้ ริ หารให้การไว้วางใจกัน โดยยอมเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
บุคคลากรทุกภาคส่ วนร่ วมในการกาํ หนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายร่ วมกัน
บุคคลกรทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบดําเนินการในโครงการและมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยร่ วมกัน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงพอใจการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพโดยมีความเป็ นอิสระหรื อ
ความเป็ นตัวตนของตนเอง
บุคลากรมีความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็ นเจ้าของหน่วยงานร่ วมกัน

3.96
3.98
3.95
3.99

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.75
.79
.85
.81

3.97

.80

มาก

4.06

.77

มาก

69
70

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 9 (ต่อ)ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นรายข้อ
ข้อที่

ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย
(x)

71

ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัย ตัดสิ นใจในการทํางาน
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับบุคลากรในการปฏิบตั ิงานอย่างเท่าเทียมกัน
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน แก้ไข ทบทวนการปฏิบตั ิงานอย่าง
สมํ่าเสมอ
มีการให้ขวัญและกาํ ลังใจสําหรับบุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรมีความเต็มใจและไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ผูบ้ ริ หารมีการสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเองในการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ่ วมงานมีสุขภาพจิตดีทุกคน
ผูบ้ ริ หารสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตยในองค์การ
ผูบ้ ริ หารมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
ผูบ้ ริ หารมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีการใช้คนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
การมีส่วนร่ วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารมีการเพิ ่ มแรงจูงใจโดยมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
มีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษาและแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
ทุกภาคส่ วนของสังคมมีการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ผูบ้ ริ หารมีความรู้และทักษะที่จาํ เป็ นเพื่อเพิ ่ มประสิ ทธิผลของงาน
บุคลากรมีโอกาสในการตัดสิ นใจกาํ หนดนโยบาย กลยุทธ์และประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
มีส่วนร่ วมในการกระตุน้ ให้เกิดทัศนคติในทางเกือ้ กูลองค์การนําไปสู่เป้ าหมาย
ที่กาํ หนด
ระบบสื่ อสารภายในองค์การมีความคล่องตัว เป็ นอิสระทั้งแนวดิ ่ งและแนวราบ
ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิ ดเผยและกว้างขวาง
เกีย่ วกับเป้ าหมายขององค์การ
การทํางานมีลกั ษณะกระจายไปในหมู่ผรู้ ่ วมงานให้ควบคุมดูแลกันเอง
ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีแก้ปัญหาเป็ นหลัก หลีกเลี่ยงวิธีตาํ หนิหรื อดุด่า
ผูบ้ ริ หารเชื่อตามทฤษฏี X,Y ของMc Gregor ที่ว่ามนุษย์มีท้ งั ส่วนดีและส่ วนที่ตอ้ ง
แก้ไข
ผูบ้ ริ หารมีความเชื่อว่าองค์การเป็ นสถานที่สาํ หรับการพัฒนาและดํารงชีวิต
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการส่ งเข้าอบรมเพื่อเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางาน

4.04

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน
ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)
.78
มาก

4.03
4.04

.76
.76

มาก
มาก

3.98
4.00
4.01
4.01
4.04
4.01
4.04
3.98
4.00
4.01
4.02
4.00
4.00
3.99

.79
.77
.77
.77
.79
.76
.79
.77
.81
.75
.70
.78
.74
.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94

.73

มาก

3.94
3.96

.69
.78

มาก
มาก

3.94
4.00
3.99

.75
.81
.77

มาก
มาก
มาก

4.00
4.01

.79
.77

มาก
มาก
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ตารางที่ 9 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นรายข้อ
ข้อที่

ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย
(x)

96
97
98
99
100
101
102

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางานเป็ นทีม
เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทุกระดับในองค์การ
ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการเสี ยสละ
มีส่วนร่ วมในการเจรจาต่อรองเพื่อดําเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่ วมทํางานในรู ปแบบคณะกรรมการ
การมีส่วนร่ วมที่ใช้กบั กลุ่มงานเฉพาะกิจ
มีส่วนร่ วมโดยนําแนวคิดแบบหมุดเชื่อมโยง คือ ประสิ ทธิ ภาพของการทํางานเป็ น
กลุ่ม การประสานงานกันการบริ หารมุ่งคุณภาพ และ ประสิทธิ ผลในหน่วยงาน
ผูบ้ ริ หารมีการใช้อาํ นาจเผด็จการแบบมีศิลป์ เป็ นการใช้อาํ นาจแบบมีเมตตา
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน 4 ด้านคือ งานวิชาการ งานบุคลากร, งาน
งบประมาณและงานบริ หารทัว่ ไป
การมีส่วนร่ วมด้านการสร้างสื่ อเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
มีส่วนร่ วมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อวิจยั พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรี ยนรู้
มีส่วนร่ วมในด้านการนิเทศ
ผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าํ
บุคลากรทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการบริ หารองค์การ
ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารแบบเครื อข่ายประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง
ผูบ้ ริ หารใช้ระบบ ICT เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่สามารถส่ งข่าว/ติดต่อสื่อสารได้
รวดเร็ วและทุกรูปแบบ
เชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มงานในองค์กรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และหลากหลายในการบริ หารจัดการ
นักเรี ยนใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าในการเรี ยนและมีการนําเทคโนโลยีที่
หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการมีอาํ นาจเต็มในการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารมีการสร้างความเป็ นเอกภาพในหน่วยงาน
ผูบ้ ริ หารมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้อง
การมีส่วนร่ วมในการกาํ หนดวิสัยทัศน์
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น ร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อใน
ดําเนินงานภายในองค์กรเพื่อทราบความต้องการ และการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารแบ่งงานให้ทุกคนมีส่วนร่ วม มีการมอบงานให้ตามความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม

4.00
4.01
4.05
4.08
4.07
4.00
3.98

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน
ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)
.77
มาก
.78
มาก
.80
มาก
.81
มาก
.77
มาก
.77
มาก
.71
มาก

3.97
4.08

.78
.74

มาก
มาก

4.02
3.99
4.01
4.04
4.02
3.98

.76
.76
.75
.81
.73
.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91

.73

มาก

3.94

.70

มาก

4.02

.68

มาก

3.91
4.01
4.04
4.02
4.08

.69
.69
.74
.73
.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07

.78

มาก
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ตารางที่ 9 (ต่อ)ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นรายข้อ
ข้อที่

ข้อคําถาม

120 มีการบริ หารความขัดแย้งด้วยวิธีพดู คุยทําความเข้าใจ
121 ผูบ้ ริ หารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงานและร่ วมนําองค์กรไปสู่ความสําเร็ จ
มีบทบาทร่ วมในการบริ หาร
122 ผูบ้ ริ หารคัดสรร/เลือกคนทํางานโดยไม่คาํ นึงถึงวัยแต่ดทู ี่ความรู้ความสามารถ
123 การแต่งตั้งบุคลาการทํางานไม่ควรเลือกฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
124 ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้กบั บุตรหลานของตนเอง
125 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากหลากหลายอาชีพ
126 ผูบ้ ริ หารมีการประชุมปรึ กษาหารื อทั้งแบบเป็ นทางการและแบบไม่เป็ นทางการ
127 การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมต้องสนองชุมชน ภูมิภาค ท้องถิ ่ น ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า
และสถานศึกษา
128 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการ SWOT วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค
ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
129 เพื่อความสําเร็ จของโครงการ มีนาํ กระบวนการบริ หารโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามา
มีส่วนร่ วม
130 ผูบ้ ริ หารมีการกาํ หนดหลักเกณฑ์การประเมินความดีความชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการหลายฝ่ ายประเมินผลงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
131 ผูบ้ ริ หารมีกระบวนศิลปะการบริ หารให้อยู่ในความพอดี
132 การบริ หารเน้นการทํางานเชิงรุ ก
133 บริ หารโดยใช้ภาวะผูน้ าํ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา/ผูเ้ กีย่ วข้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ภาระงาน
134 ผูบ้ ริ หารสร้างความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
135 ผูบ้ ริ หารมีการสื่ อสารแบบ two way
136 ผูบ้ ริ หารศึกษาข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ข้อบังคับในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
137 ผูบ้ ริ หารให้นาํ้ หนักมากน้อยต่อการมีส่วนร่ วมกับภาระงาน 4 ด้าน คืองานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริ หารทัว่ ไป
138 องค์กรเป็ นแบบเปิ ด/ปิ ด เหมาะสมตามสถานการณ์
139 เพิ ่ มผลผลิตและประสิ ทธิภาพภายในองค์กร
140 เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้และเปลี่ยนแปลง
141 ผูบ้ ริ หารมีการตัดสิ นใจ/สั ่ งการมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
142 ผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานมีสัมพันธ์ที่ดีการทํางานภายในองค์กรราบรื่ น
143 เกิดความรู้สึกผูกพันเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรรักองค์กร
144 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารหลายรู ปแบบมาบูรณาการและสร้างแรงจูงใจ

ค่าเฉลี่ย
(x)

4.03
4.02

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน
ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)
.74
มาก
.78
มาก

4.09
4.01
4.02
4.10
4.10
4.07

.72
.72
.74
.72
.75
.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06

.70

มาก

4.04

.69

มาก

4.01

.73

มาก

4.00
4.04
4.04

.73
.73
.73

มาก
มาก
มาก

4.03
4.00
4.01
3.99

.72
.72
.77
.76

มาก
มาก
มาก
มาก

3.99
4.02
3.98
4.02
3.99
4.02
3.97

.72
.72
.76
.76
.77
.73
.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 9 (ต่อ)ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นรายข้อ
ข้อที่

ข้อคําถาม

145 ผูบ้ ริ หารใช้ทฤษฎี PDCA นํามาบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการวางแผนระยะสั้นกลาง-ยาว
146 ผูบ้ ริ หารมีการตัดสิ นใจโดยใช้การประชุม ให้ทุกคน win-win
147 ผูบ้ ริ หารมีข้ นั ตอนดําเนินกิจกรรมต้องมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
148 ผูบ้ ริ หารมีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
149 ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการสื่ อสารที่ชดั เจน
150 ผูบ้ ริ หารระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อเพิ ่ มศักยภาพในการบริ หารจัดการ
151 การมีส่วนร่ วมส่ งผลให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
152 การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมช่วยให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
153 มีส่วนร่ วมบริ หารเพื่อเข้าสูประชาคมอาเชี่ยน เป็ นสากลตามนโยบายสพฐ.
154 มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
155 บริ หารโดยการกระจายอํานาจ
156 บริ หารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามนโยบายสพฐ.
157 ทุกภาคส่ วนในองค์กรใช้ ระบบ ICT
158 ผูบ้ ริ หารนําหลัก R&D (วิจยั และพัฒนา)เพื่อนํามาแก้ปัญหาการบริ หาร
159 ผูบ้ ริ หารนําวิธี R&D (วิจยั และพัฒนา)เพื่อจัดการเรี ยนการสอน และการมีส่วนร่ วม
ในการปฏิรูปการศึกษา
160 ผูบ้ ริ หารนําวิธี R&D(วิจยั และพัฒนา)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
161 องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมประกอบด้วย สถาบัน/องค์กร คน
และงาน
162 มีการศึกษาดูงานของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
163 ผูบ้ ริ หารวินิจฉัยองค์กรเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
164 ผูบ้ ริ หารมีการระดมสมองจากทุกภาคส่ วน
165 ผูบ้ ริ หารมีการทํา work shop เป็ นกลุ่มเล็กที่เกีย่ วกับการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผล
166 ผูบ้ ริ หารมีการจัดเวทีสาธารณะให้แสดงความสามารถ
167 ผูบ้ ริ หารสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานให้เกิดความสามัคคี ลดการต่อต้านใน
องค์การ
168 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิงานในแต่ละส่ วนเต็มความสามารถ
169 ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็ นองค์การที่มีประสิ ทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย
(x)

3.99

ค่า
ระดับการ
เบี่ยงเบน
ปฏิบตั ิ
มาตรฐาน
(S.D.)
.73
มาก

4.02
4.01
3.97
4.05
4.00
4.05
4.03

.76
.77
.75
.74
.77
.75
.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93
4.03

.75
.73

มาก
มาก

3.99
4.02
3.89
3.93
3.90

.70
.71
.71
.75
.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
3.94

.72
.78

มาก
มาก

3.99
3.98
3.96
3.94

.83
.81
.82
.75

มาก
มาก
มาก
มาก

3.86
3.95

.78
.76

มาก
มาก

4.02
3.95

.75
.77

มาก
มาก

173
ตารางที่ 9 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นรายข้อ
ข้อที่

ข้อคําถาม

170 ทรัพยากรบุคคลในแต่ละระดับมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนการจัดการ
องค์การ การสั ่ งการ การควบคุม
171 ลดค่าใช้จ่ายในการ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบเป็ นการเพิ ่ มผลผลิต บริ หารงาน
เพิ ่ มคุณภาพงาน
172 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างกิจกรรม
173 ผูบ้ ริ หารเสริ มสร้างพลังด้วยการก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่ วมที่เป็ นรู ปธรรม
174 ผูบ้ ริ หารมีการทํางานที่เน้นพฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม
175 มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเน้นการบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันกาํ หนด
เป้ าหมายที่ชดั เจนเน้นคุณภาพผูเ้ รี ยน
176 ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหา
177 ผูบ้ ริ หารมีการใช้กลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร
178 ผูบ้ ริ หารนําวิธีการบริ หารแบบความมัน่ คงกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ไม่น่าไว้วางใจ
179 ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากร
180 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามโดยการสนับสนุนด้านทรัพยากรและการประสาน
ความร่ วมมือ

ค่าเฉลี่ย
(x)

n = 340
ระดับการ
ปฏิบตั ิ

3.93

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.81

3.92

.83

มาก

4.03
4.02
4.03
4.00

.75
.76
.77
.73

มาก
มาก
มาก
มาก

4.05
4.01
3.85
4.07
4.06

.74
.77
.89
.72
.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ 9 พบว่ า การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมในโรงเรี ยนสัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 116 ข้อ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยูร่ ะหว่าง 3.85 – 4.10 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ร ะหว่าง 0.68 – 0.89 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็น เกี่ยวกับระดับ
การปฏิบตั ิของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมแต่ละตัวแปรอยู่ในระดับมาก โดยที่ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ที่มีค่ามากที่สุด คือ ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 125 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากหลากหลายอาชีพ
( x = 4.10) และข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 126ผูบ้ ริ หารมีการประชุมปรึ กษาหารื อทั้งแบบเป็ นทางการ
และแบบไม่เป็ นทางการ ( x = 4.10) รองลงมา คือ ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 122 ผูบ้ ริ หารคัดสรร/
เลือกคนทํางานโดยไม่คาํ นึงถึงวัยแต่ดูที่ความรู้ความสามารถ( x = 4.09) ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 99
มีส่วนร่ วมในการเจรจาต่อรองเพื่อดําเนิ นกิจกรรม( x = 4.08) ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 104 การมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน 4 ด้านคือ งานวิชาการ งานบุคลากร, งานงบประมาณและงานบริ หาร
ทัว่ ไป ( x = 4.08) และ ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่ 118 ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
คิด เห็ น ร่ วมประชุมปรึ ก ษาหารื อในดําเนิ นงานภายในองค์กรเพื่อทราบความต้องการ และการ
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พัฒนา ( x = 4.08) ตามลําดับส่วนค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ข้อคําถามหรื อตัวแปรที่
178 ผูบ้ ริ หารนําวิธีการบริ หารแบบความมัน่ คงกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ไม่น่าไว้วางใจ ( x = 3.85)
ตามลําดับ
3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA)เป็ นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่ า งตัว แปรต่ า งๆ โดยการสกัด ปั จ จัย ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบหลัก (Principle
component analysis : PCA) และทําการหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวริ แมก (varimax rotation) เพื่อหา
จํานวนองค์ประกอบร่ วม (common factor) โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัว แปรใน
องค์ประกอบ(Eigenvalue)ที่ มากกว่า 1 และการเลือกองค์ประกอบ จะต้องมีต ัวแปรบรรยาย
องค์ป ระกอบนั้น ๆ ตั้ง แต่ 3ตัว แปรขึ้ นไป ตามวิ ธี ข องไกรเซอร์ (Kaiser) และมี ค่ า นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.45ขึ้นไป เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
กําหนดค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.50 ขึ้นไปเพื่อให้ได้ตวั
แปรที่มีความสําคัญ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ ถึง ตารางที่
ตารางที่ 10 ค่าไอเกนและร้อยละความแปรผันที่อธิบายได้ขององค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1
Initial Eigenvalues
Rotation Sums of Squared Loading
ค่า ความ
ค่าร้อยละความ
ค่าร้อยละของ
ค่า ความ
ค่า ร้อยละความ
ค่าร้อยละของ
องค์
แปรปรวนของ แปรปรวนของ ความแปรปรวน แปรปรวนของ แปรปรวนของ ความแปรปรวน
ประกอบ
ตัวแปร
ตัวแปร
สะสม
ตัวแปร
ตัวแปร
สะสม
ที่
(Eigenvalue) (% of variance) (% of cumulative (Eigenvalue) (% of variance) (% of cumulative
variance)
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
*องค์ประกอบที่มีจาํ นวนตัวแปรบรรยายตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปและมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรเท่ ากับ
0.50 ขึ้นไป
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ค่าไอเกนและร้อยละความแปรผันที่อธิบายได้ขององค์ประกอบที่มีค่าไอเกน
มากกว่า 1

องค์
ประกอบ
ที่

ค่า ความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(Eigenvalue)

10
11
12
13

1.206
1.149
1.048
1.032

Initial Eigenvalues
ค่าร้อยละความ
ค่าร้อยละของ
แปรปรวนของ ความแปรปรวน
ตัวแปร
สะสม
(% of variance) (% of cumulative
variance)
1.040
72.316
0.991
73.306
0.904
74.210
0.890
75.100

Rotation Sums of Squared Loading
ค่า ความ
ค่า ร้อยละความ
ค่าร้อยละของ
แปรปรวนของ แปรปรวนของ ความแปรปรวน
ตัวแปร
ตัวแปร
สะสม
(Eigenvalue) (% of variance) (% of cumulative
variance)
2.941
2.535
70.984
1.660
1.431
72.415
1.656
1.428
73.843
1.458
1.257
75.100

จากตารางที่ 10 แสดงองค์ประกอบ (component) และค่าความแปรปรวนของตัวแปร
องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ย นสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึก ษาขั้น
พื้น ฐานพบว่า จํา นวนองค์ประกอบที่ มีค่ าไอเกนมากกว่า 1 มีท้ ัง หมด 13 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบที่ 1 ถึง 13 สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรรวมทั้งหมด เท่ากับร้อยละ
75.100
เมื่อพิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีจาํ นวนตัวแปรบรรยายตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปและมีค่า
นํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป พบว่า มีจาํ นวน 7
องค์ประกอบ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่พิจารณา คือ องค์ประกอบที่ 1 ถึง 7 และค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมีค่า หลังจากการหมุนแกนปั จจัย เท่ากับร้อยละ16.25, 11.92, 10.65,
7.79, 6.04, 5.29, 4.12 ตามลําดับ โดยที่องค์ประกอบที่ 1 ถึง 7 อธิบายค่าความแปรปรวนของตัว
แปรรวมเท่ากับร้อยละ62.059ส่วนองค์ประกอบที่ 8 ถึง 13 ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์พิจารณา จึงถูกตัด
ออก ทําให้มีตวั แปรทั้งหมด 66 ตัว และมีตวั แปรที่ถกู สกัดออกจํานวน 50 ตัว
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ตารางที่ 11 แสดงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) และจํานวนองค์ประกอบการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวแปร
x78
x79
x72
x74
x76
x77
x70
x71
x80
x73
x75
x81
x83
x69
x84
x67
x86
x82
x66
x65
x68
x85
x138
x143
x139
x137
x141
x142
x145
x146
x144

ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
0.705
0.689
0.671
0.661
0.649
0.648
0.643
0.640
0.639
0.635
0.629
0.625
0.622
0.621
0.612
0.605
0.593
0.593
0.557
0.553
0.547
0.541
0.644
0.632
0.630
0.609
0.601
0.596
0.580
0.575
0.563
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ตารางที่ 11 (ต่อ)แสดงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) และจํานวนองค์ประกอบการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแปร
x150
x135
x147
x149
x136
x140
x171
x170
x166
x169
x167
x165
x163
x168
x172
x162
x164
x96
x97
x98
x95
x92
x99
x100
x123
x121
x129
x178
x177
x179
x180
x176

ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
0.555
0.549
0.532
0.518
0.510
0.500
0.672
0.662
0.641
0.640
0.633
0.623
0.608
0.605
0.592
0.583
0.557
0.750
0.694
0.611
0.610
0.547
0.544
0.522
0.589
0.548
0.527
0.666
0.655
0.651
0.635
0.606
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ตารางที่ 11 (ต่อ) แสดงค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) และจํานวนองค์ประกอบการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวแปร
x159
x158
x160
รวม 66
ตัวแปร

ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
0.616
0.613
0.572
22 ตัว

15 ตัว

11 ตัว

7 ตัว

3 ตัว

5 ตัว

3 ตัว

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจาํ นวน 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จํานวน
22 ตัว แปร องค์ประกอบที่ 2 จํา นวน 15 ตัว แปร องค์ประกอบที่ 3 จํา นวน 11 ตัว แปร
องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 จํานวน 5
ตัวแปร และ องค์ประกอบที่ 7 จํานวน 3 ตัวแปร
ตารางที่ 12 แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 1
ตัว
แปร
x78
x79
x72
x74
x76
x77
x70
x71
x80

ข้อคําถาม
องค์ประกอบที่ 1
ผูบ้ ริ หารสร้างความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ
ผูบ้ ริ หารมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับบุคลากรในการปฏิบตั ิงานอย่างเท่าเทียมกัน
มีการให้ขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารมีการสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเองในการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ่ วมงานมีสุขภาพจิตดีทุกคน
บุคลากรมีความผูกพันต่อกันและรู ้สึกเป็ นเจ้าของหน่วยงานร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัย ตัดสิ นใจในการทํางาน
ผูบ้ ริ หารมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.705
0.689
0.671
0.661
0.649
0.648
0.643
0.640
0.639

179
ตารางที่ 12 (ต่อ) แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 1
ตัว
แปร
x73
x75
x81
x83
x69
x84
x67
x86
x82
x66
x65
x68
x85

ข้อคําถาม
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน แก้ไข ทบทวนการปฏิบตั ิงานอย่าง
สมํ่าเสมอ
บุคลากรมีความเต็มใจและไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
มีการใช้คนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หารมีการเพิ ่ มแรงจูงใจโดยมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงพอใจการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพโดยมีความเป็ นอิสระหรื อ
ความเป็ นตัวตนของตนเอง
มีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษาและแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
บุคคลากรทุกภาคส่ วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นเพื่อเพิ ่ มประสิ ทธิผลของงาน
การมีส่วนร่ วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารให้การไว้วางใจกัน โดยยอมเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
บุคคลกรทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบดําเนินการในโครงการและมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยร่ วมกัน
ทุกภาคส่ วนของสังคมมีการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.635
0.629
0.625
0.622
0.621
0.612
0.605
0.593
0.593
0.557
0.553
0.547
0.541
18.851
16.251

จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 1ประกอบด้วยตัวแปรบรรยายที่สาํ คัญจํานวน 22
ตัว คือx65ถึง x86ซึ่งค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.541 ถึง 0.75
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 18.85 และค่าร้อยละของความแปรปรวนของ
ตัวแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 16.25 แสดงว่า องค์ประกอบนี้ สามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของการบริ หารแบบมีส่วนร่ ว มในโรงเรี ยนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการศึก ษาขั้น
พื้นฐานได้ร้อยละ 16.25 ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 1 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 1 พบว่า เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ การมีส่วนร่ วมของบุคลากร หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ในแก้ปัญ หาการปฏิ บัติ ง าน การมี ส่ว นร่ ว มในการให้ค ํา ปรึ กษา การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา การเป็ นอิสระในการปฏิบัติ งานและความไว้ว างใจต่ อการปฏิบัติ งาน ของ
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ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบที่ 1 ว่าการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ
ตารางที่ 13 แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 2
ตัวแปร

x138
x143
x139
x137
x141
x142
x145
x146
x144
x150
x135
x147
x149
x136
x140

ข้อคําถาม
องค์ประกอบที่ 2
องค์กรเป็ นแบบเปิ ด/ปิ ด เหมาะสมตามสถานการณ์
เกิดความรู ้สึกผูกพันเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรรักองค์กร
เพิ ่ มผลผลิตและประสิ ทธิภาพภายในองค์กร
ผูบ้ ริ หารให้นาํ้ หนักมากน้อยต่อการมีส่วนร่ วมกับภาระงาน 4 ด้าน คืองานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริ หารทัว่ ไป
ผูบ้ ริ หารมีการตัดสิ นใจ/สั ่ งการมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานมีสัมพันธ์ที่ดี การทํางานภายในองค์กรราบรื่ น
ผูบ้ ริ หารใช้ทฤษฎี PDCA นํามาบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการวางแผนระยะสั้น กลาง-ยาว
ผูบ้ ริ หารมีการตัดสิ นใจโดยใช้การประชุม ให้ทุกคน win-win
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารหลายรู ปแบบมาบูรณาการและสร้างแรงจูงใจ
ผูบ้ ริ หารระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อเพิ ่ มศักยภาพในการบริ หารจัดการ
ผูบ้ ริ หารมีการสื่ อสารแบบ two way
ผูบ้ ริ หารมีข้ นั ตอนดําเนินกิจกรรมต้องมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการสื่ อสารที่ชดั เจน
ผูบ้ ริ หารศึกษาข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ข้อบังคับในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลง
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.644
0.632
0.630
0.609
0.601
0.596
0.580
0.575
0.563
0.555
0.549
0.532
0.518
0.510
0.500
13.829
11.921

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรบรรยายที่สาํ คัญจํานวน
15 ตัว คือx135ถึง x150ซึ่งค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.500 ถึง
0.644 ค่าความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalue) เท่ ากับ 13.829 และค่ าร้ อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 11.921 แสดงว่า องค์ประกอบนี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 11.921 ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 1 เมื่อพิจารณาตัว
แปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 2 พบว่า เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับการเป็ นองค์กรแบบปิ ด/เปิ ดเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้และเปลี่ยนแปลง ความผูกพันและเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์กร การให้นาํ้ หนักมากน้อยต่อการมีส่วนร่ วมในภาระงาน การเพิ่ มผลผลิตและประสิ ทธิภาพ
ภายในองค์ก ร การสั ่ งการและการสื่ อสาร ของผูบ้ ริ หาร การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ หารโดยใช้ก าร
ประชุม การระดมทรัพยากรเพือ่ เพิ่มศักยภาพการบริ หารจัดการผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อ
องค์ประกอบที่ 2 ว่าการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
ตารางที่ 14 แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 3
ตัวแปร

x171
x170
x166
x169
x167
x165
x163
x168
x172
x162
x164

ข้อคําถาม
องค์ประกอบที่ 3
ลดค่าใช้จ่ายในการ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบเป็ นการเพิ ่ มผลผลิต บริ หารงาน
เพิ ่ มคุณภาพงาน
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละระดับมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผน การจัดการ
องค์การ การสั ่ งการ การควบคุม
ผูบ้ ริ หารมีการจัดเวทีสาธารณะให้แสดงความสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ การเป็ นองค์การที่มีประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานให้เกิดความสามัคคี ลดการต่อต้านใน
องค์การ
ผูบ้ ริ หารมีการทํา work shop เป็ นกลุ่มเล็กที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผล
ผูบ้ ริ หารวินิจฉัยองค์กรเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิงานในแต่ละส่ วนเต็มความสามารถ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างกิจกรรม
มีการศึกษาดูงานของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูบ้ ริ หารมีการระดมสมองจากทุกภาคส่ วน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.672
0.662
0.641
0.640
0.633
0.623
0.608
0.605
0.592
0.583
0.557
12.355
10.651
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จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปรบรรยายที่สาํ คัญจํานวน
11 ตัว คือx162ถึง x172ซึ่งค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.557 ถึง
0.672 ค่าความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalue) เท่ ากับ 12.355 และค่ าร้ อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 10.651 แสดงว่า องค์ประกอบนี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 10.651 ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 3
เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 3 พบว่า เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่ ว มในกระบวนการวางแผน การจัด การองค์ก าร การสั ่ ง การ การจัด เวที สาธารณะให้แสดง
ความสามารถ การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานให้เกิดความสามัคคี มีก ารทํา work shop เป็ น
กลุ่มเล็ก บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างกิจกรรม บริ หาร มีการศึกษาดูงาน การประเมินผล
ของผูบ้ ริ หารผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบที่ 3 ว่า บรรยากาศภายในองค์กร
ตารางที่ 15 แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 4
ตัวแปร

x96
x97
x98
x95
x92
x99
x100

ข้อคําถาม
องค์ประกอบที่ 4
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางานเป็ นทีม
เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทุกระดับในองค์การ
ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการเสี ยสละ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการส่ งเข้าอบรมเพื่อเพิ ่ มประสิ ทธิภาพในการ
ทํางาน
ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีแก้ปัญหาเป็ นหลัก หลีกเลี่ยงวิธีตาํ หนิหรื อดุด่า
มีส่วนร่ วมในการเจรจาต่อรองเพื่อดําเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่ วมทํางานในรู ปแบบคณะกรรมการ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.750
0.694
0.611
0.610
0.547
0.544
0.522
9.033
7.787

จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยตัวแปรบรรยายที่สาํ คัญจํานวน
7 ตัว คือ x92 และ x95 ถึง x100ซึ่งค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู่ระหว่าง
0.522 ถึง 0.750 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 9.033 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 7.787 แสดงว่า องค์ประกอบนี้ สามารถ
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อธิบายความแปรปรวนของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 7.787 ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 4
เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 4พบว่า เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับบุคลากรทุก
คนมีส่ว นร่ ว มในการทํางานเป็ นที ม เกิด ความสามัค คี ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ ว มงานทุ กระดับ
ส่งเสริ มพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการเสี ยสละ
ผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบที่ 4 ว่า การทํางานเป็ นทีม
ตารางที่ 16 แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 5
ตัวแปร

x123
x121
x129

ข้อคําถาม
องค์ประกอบที่ 5
การแต่งตั้งบุคลาการทํางานไม่ควรเลือกฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ผูบ้ ริ หารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงานและร่ วมนําองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ
มีบทบาทร่ วมในการบริ หาร
เพื่อความสําเร็ จของโครงการ มีนาํ กระบวนการบริ หารโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า
มามีส่วนร่ วม
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.589
0.548
0.527
7.008
6.042

จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วยตัวแปรบรรยายที่สาํ คัญจํานวน
3 ตัว คือ x121, x123 และ x129ซึ่งค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู่ระหว่าง
0.527 ถึง 0.589 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 7.008 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 6.042 แสดงว่า องค์ประกอบนี้
สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ ว มในโรงเรี ย นสังกัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 6.042 ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 5
เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 5 พบว่า เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง
บุคลากรโดยเลือกฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงาน และร่ วมนําองค์กรไปสู่
ความสําเร็ จ มีบทบาทร่ วมในการบริ หาร และมีนาํ กระบวนการบริ หารโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า
มามีส่วนร่ วมผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบที่ 5 ว่า การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน
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ตารางที่ 17 แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 6
ตัวแปร

x178
x177
x179
x180
x176

ข้อคําถาม
องค์ประกอบที่ 6
ผูบ้ ริ หารนําวิธีการบริ หารแบบความมัน่ คงกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ไม่น่าไว้วางใจ
ผูบ้ ริ หารมีการใช้กลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร
ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากร
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามโดยการสนับสนุนด้านทรัพยากรและการประสาน
ความร่ วมมือ
ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัญหา
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.666
0.655
0.651
0.635
0.606
6.136
5.290

จากตารางที่17 พบว่า องค์ประกอบที่ 6ประกอบด้วยตัวแปรบรรยายที่สาํ คัญจํานวน
5 ตัว คือ x176 ถึง x180 ซึ่งค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.606 ถึง
0.666 ค่ าความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalue) เท่ ากับ 6.136 และค่ าร้ อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 5.290 แสดงว่า องค์ประกอบนี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 5.290 ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 6
เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 6 พบว่า เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ ผูบ้ ริ หารนํา
วิธีการบริ หารแบบความมัน่ คงกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ไม่น่าไว้วางใจผูบ้ ริ หารมีการใช้กลยุทธ์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ก รผูบ้ ริ หารมีส่ว นร่ วมในการประเมินผลการปฏิบัติ งานบุ ค ลากร
ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อ
องค์ประกอบที่ 6 ว่า การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
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ตารางที่ 18 แสดงนํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองค์ประกอบที่ 7
ตัวแปร

x159
x158
x160

ข้อคําถาม
องค์ประกอบที่ 7
ผูบ้ ริ หารนําวิธี R&D (วิจยั และพัฒนา) เพื่อจัดการเรี ยนการสอน และการมีส่วนร่ วม
ในการปฏิรูปการศึกษา
ผูบ้ ริ หารนําหลัก R&D (วิจยั และพัฒนา) เพื่อนํามาแก้ปัญหาการบริ หาร
ผูบ้ ริ หารนําวิธี R&D(วิจยั และพัฒนา) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ
0.616
0.613
0.572
4.776
4.117

จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วยตัวแปรบรรยายที่สาํ คัญจํานวน 3
ตัว คือ x158 ถึง x160ซึ่งค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.572 ถึง
0.616 ค่ าความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalue) เท่ ากับ 4.776 และค่ าร้ อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 4.117 แสดงว่า องค์ประกอบนี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 4.117 ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 7
เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 7 พบว่า เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับ ผูบ้ ริ หารนํา
หลักหรื อวิธี R&D (วิจยั และพัฒ นา)เพื่อจัดการเรี ยนการสอน และการมีส่วนร่ วมในการปฏิรู ป
การศึกษา นํามาแก้ปัญหาการบริ หารและยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็ นส่วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกําหนด
ชื่อตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบที่ 7 ว่า การมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และพัฒนา
จากผลการศึ ก ษาวิ จ ัย สรุ ปได้ว่ า การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วม ในโรงเรี ยนสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ รวม 66 ตัวแปร คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
2. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
3. การสร้างบรรยากาศภายในองค์กร
4. การทํางานเป็ นทีม
5. การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน
6. การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
7.การมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และพัฒนา
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ซึ่งการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึก ษาขั้น
พื้นฐานทั้ง7 องค์ประกอบ สามารถแสดงในแผนภาพที่ 3
1. การมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ
7. การมีส่วนร่ วมโดย
วิธีการวิจยั และพัฒนา

2. การติดต่อสื่ อสาร
ภายในองค์กร
การบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม

6. การมีส่วนร่ วม
ของผูบ้ ริ หาร

5. การมีส่วนร่ วม
ของผูร้ ่ วมงาน

3. บรรยากาศภายใน
องค์กร

4. การทํางานเป็ นทีม

แผนภาพที่ 3 องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 4 รู ปแบบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งที่ผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Stepwise Multiple regression analysis) โดยมีตวั แปรตาม คื อ การบริ หารแบบมีส่วนร่ ว มใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ytot) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 7 องค์ประกอบ
คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ (Y1) การสื่อสารภายในองค์กร (Y2) การสร้างบรรยากาศ (Y3)
การทํางานเป็ นทีม (Y4) การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5) การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6) การมี
ส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และพัฒนา (Y7) และตัวแปรอิสระคือทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร
6 องค์ประกอบ ได้แก่ การสังเกต (X1) การวัด (X2) การจําแนกประเภท (X3) การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ (X5) การทํานายหรื อ
การพยากรณ์ (X6) และการตั้งสมมติฐาน (X7) ตามลําดับ
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การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน คือทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารทั้ง 7 องค์ประกอบ (X1 ถึง X7) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson correlation analysis) แสดงในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารและ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ตัวแปร
X1
X2
X1
1.000
X2
0.715**
1.000
X3
0.760** 0.835**
X4
0.754** 0.730**
X5
0.733** 0.736**
X6
0.767** 0.721**
X7
0.776** 0.742**
Ytot
0.795** 0.746**
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

X3

X4

X5

X6

X7

Ytot

1.000
0.769**
0.756**
0.756**
0.800**
0.784**

1.000
0.812**
0.724**
0.748**
0.754**

1.000
0.757**
0.792**
0.745**

1.000
0.840
0.788**

1.000
0.865**

1.000

จากตารางที่ 40 พบว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารแต่ละองค์ประกอบ (X1ถึง X7) กับตัว แปรการบริ หารแบบมีส่วนร่ ว ม
โดยรวม (Ytot) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.71 ถึง 0.80 และมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยที่
ตัวแปร X7ทักษะการตั้งสมมติฐานมีความสัมพันธ์กบั การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยรวมมากที่สุด
(r = 0.865) รองลงมา คือ ตัวแปร X1ทักษะการสังเกต (r = 0.795) ตัวแปร X6ทักษะการทํานาย
หรื อการพยากรณ์ (r = 0.788) ตัวแปร X3 ทักษะการจําแนกประเภท (r = 0.784) ตัวแปร X4 ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (r = 0.754) ตัวแปร X2 ทักษะการวัด
(r = 0.746) และตัวแปร X5 การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ (r = 0.745) ตามลําดับ แสดงว่า ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร7องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากกับการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม
ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรของทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หาร7องค์ประกอบ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.72 ถึง 0.87และมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
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แสดงว่ า ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารในแต่ ล ะองค์ป ระกอบ ซึ่ ง เป็ นตัว แปรอิ ส ระ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันทุกคู่
จากความสัมพันธ์ที่ปรากฏดังตารางที่ 19 สามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise multiple regression) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่ งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวมและในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยพิจารณาตัวแปรที่นาํ เข้าสมการดังนี้
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยรวม (Ytot)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
94.707
Residual
23.671
Total
118.379
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
4
335
339

MS
23.677
.071

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)

F
335.080

Sig
.000**

0.894
0.800
0.798
0.266

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรอิสระ

Participation management
Unstandardized
standardized
t
Coefficients
Coefficients
b
SE
Beta
ค่าคงที่(constant)
.463
.100
4.628
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7)
.475
.040
.522
11.766
ทักษะการสังเกต (X1)
.209
.041
.222
5.114
ทักษะการวัด(X2)
.108
.036
.121
2.986
ทักษะการหาความสัมพันธ์ ฯ(X4)
.100
.039
.108
2.558
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

p-value

.000**
.000**
.000**
.003**
.011*
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จากตารางที่ 20 พบว่ า ตัว แปรที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กเข้า สมการ คื อ ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน (X7), ทักษะการสังเกต (X1), ทักษะการวัด (X2) และทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) มีค่ าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัว แปรอิสระ
เท่ากับ 0.475, 0.209, 0.108และ 0.100ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) มีค่าเท่ากับ 0.894 และประสิทธิภาพการทํานาย (R square) เท่ากับ
0.800 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน
สังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึก ษาขั้น พื้น ฐานโดยรวม (Ytot) มีค วามสามารถในการทํา นาย
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมได้
ร้อยละ80.0ค่าประสิ ทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R) เท่ากับ 0.798 และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเท่ากับ 0.266
ในลักษณะนี้ แสดงว่า ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7), ทักษะการสังเกต (X1), ทักษะ
การวัด (X2) และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) ส่ งผล
ต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม
(Ytot) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็ นในรู ปสมการถดถอย
ดังนี้
Ŷtot

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

จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยรวมมี 4 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7), ทักษะการสังเกต (X1), ทักษะการ
วัด (X2) และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) แต่จากผล
ตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารอื่นๆ อีก 2 ทักษะมีความสัมพันธ์
กับ X7, X1, X2และ X4
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ (Y1)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
98.738
Residual
38.446
Total
137.183
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
3
336
339

MS
32.913
.114

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)

F
287.645

Sig
.000**

0.848
0.720
0.717
0.338

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรอิสระ

ค่าคงที่(constant)
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7)
ทักษะการสังเกต (X1)
ทักษะการหาความสัมพันธ์ ฯ(X4)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Unstandardized
Coefficients
b
SE
.420
.126
.516
.049
.279
.051
.106
.047

Participation management
standardized
t
Coefficients
Beta
3.324
.527
10.578
.276
5.476
.107
2.241

p-value

.001**
.000**
.000**
.026*

จากตารางที่ 21 พบว่ า ตัว แปรที่ ได้รั บ การคัด เลื อ กเข้า สมการ คื อ ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการสังเกต (X1) และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา (X4) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ เท่ากับ 0.516, 0.279 และ
0.327 ตามลําดับ ซึ่งมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple R)
มีค่ าเท่ า กับ 0.848 และประสิ ท ธิ ภ าพการทํา นาย (R square) เท่ ากับ 0.720 หมายถึ ง ทัก ษะ
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ทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ยนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Y1) มีความสามารถในการ
ทํานายการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
การมีส่วนร่ ว มในการตัด สิ นใจได้ร้อยละ 72.0 ค่าประสิ ทธิภาพการทํานายที่ ปรับแล้ว (Adjusted
Multiple R) เท่ากับ 0.717 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเท่ากับ 0.338
ในลักษณะนี้แสดงว่า ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการสังเกต (X1) และทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
(Y1) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยสามารถเขียนเป็ นในรู ปสมการถดถอย
ดังนี้
Ŷ1

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

จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมี 3ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะ
การสังเกต (X1)และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) แต่
จากผลตารางที่ 19 แสดงให้เห็ น ว่า ทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารอื่ น ๆ อีก 4 ทัก ษะมี
ความสัมพันธ์กบั X7, X1และ X4
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการสื่อสารภายในองค์กร (Y2)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
96.729
Residual
37.992
Total
134.721
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
3
336
339

MS
32.243
.113

F
285.159

Sig
.000**
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)

0.847
0.718
0.715
0.267

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรอิสระ

ค่าคงที่(constant)
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7)
ทักษะการวัด (X2)
ทักษะการสังเกต (X1)
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Unstandardized
Coefficients
b
SE
.449
.125
.464
.049
.205
.044
.228
.049

Participation management
standardized
t
Coefficients
Beta
3.594
.478
9.414
.216
4.712
.227
4.671

p-value

.000**
.000**
.000**
.000**

จากตารางที่ 22 พบว่ า ตัว แปรที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กเข้า สมการ คื อ ทัก ษะ
การตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการวัด (X2) และทักษะการสังเกต (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรอิสระ เท่ากับ 0.464, 0.205, และ 0.228 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple R) มีค่าเท่ ากับ 0.847 และประสิ ทธิภาพการทํานาย
(R square) เท่ากับ 0.718 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสารภายในองค์กร
(Y2) มีค วามสามารถในการทํานายการบริ หารแบบมีส่ ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งาน
คณะกรรมการศึก ษาขั้นพื้นฐานด้านการสื่ อสารภายในองค์ก รได้ร้ อยละ71.8 ค่าประสิ ทธิภาพ
การทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R) เท่ากับ 0.715 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานายเท่ากับ 0.336
ในลักษณะนี้ แสดงว่า ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการวัด (X2) และทักษะ
การสังเกต (X1)ส่ งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานัก งานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสารภายในองค์กร (Y2) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
โดยสามารถเขียนเป็ นในรู ปสมการถดถอยดังนี้
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Ŷ2

= 0.449 + 0.464 (X7) + 0.205 (X2) + 0.228 (X1)

จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสารภายในองค์กรมี 3 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการวัด
(X2) และทักษะการสังเกต (X1) แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จากตารางที่ 19
แสดงให้เห็นว่า ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารอื่นๆ อีก 4 ทักษะ (X3, X4, X5และ X6) มี
ความสัมพันธ์กบั X7, X2และ X1
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านบรรยากาศภายในองค์กร (Y3)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
96.803
Residual
55.599
Total
152.402
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
3
336
339

MS
32.268
.165

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)

F
195.003

0.797
0.635
0.632
0.407

Sig
.000**
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ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรอิสระ

ค่าคงที่ (constant)
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7)
ทักษะการวัด (X2)
ทักษะการสังเกต (X1)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Unstandardized
Coefficients
b
SE
.444
.151
.517
.060
.229
.053
.144
.059

Participation management
standardized
t
Coefficients
Beta
2.937
.500
8.670
.226
4.339
.134
2.430

p-value

.004**
.000**
.000**
.016*

จากตารางที่ 23 พบว่ า ตัว แปรที่ ได้รั บ การคัด เลื อ กเข้า สมการ คื อ ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการวัด (X2) และทักษะการสังเกต (X1) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรอิสระ เท่ากับ 0.517, 0.229, และ 0.144 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple R) มีค่าเท่ ากับ 0.797 และประสิ ทธิภาพการทํานาย
(R square) เท่ากับ 0.635 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านบรรยากาศภายในองค์กร
(Y3) มีค วามสามารถในการทํา นายการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมในโรงเรี ยนสัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านบรรยากาศภายในองค์กร(Y3)ได้ร้อยละ 63.5 ค่าประสิ ทธิภาพ
การทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R) เท่ากับ 0.632และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานายเท่ากับ 0.407
ในลักษณะนี้แสดงว่า ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการวัด (X2) และทักษะการ
สังเกต (X1) ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านบรรยากาศภายในองค์กร (Y3)อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย
สามารถเขียนเป็ นในรู ปสมการถดถอยดังนี้
Ŷ3

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

จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานด้านบรรยากาศภายในองค์กร (Y3) มี 3 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะ
การวัด (X2) และทักษะการสังเกต (X1) แต่จากผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากตาราง
ที่ 23 แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารอื่นๆ อีก 3 ทักษะ (X3, X4, X5และ X6)
มีความสัมพันธ์กบั X7, X2 และ X1
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการทํางานเป็ นทีม (Y4)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
96.520
Residual
60.941
Total
157.460
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
3
336
339

MS
32.173
.181

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)

F
177.390

Sig
.000**

0.783
0.613
0.610
0.426

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรอิสระ

ค่าคงที่(constant)
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7)
การหาความสัมพันธ์ฯ(X4)
ทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์(X6)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Unstandardized
Coefficients
b
SE
.543
.156
.524
.071
.208
.056
.150
.069

Participation management
standardized
t
Coefficients
Beta
3.472
.499
7.409
.195
3.685
.142
2.192

p-value

.001**
.000**
.000**
.029*
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จากตารางที่ 24 พบว่ า ตัว แปรที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กเข้า สมการ คื อ ทัก ษะ
การตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
(X4) และทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์ (X6) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
เท่ากับ 0.524, 0.208, และ 0.150 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพัน ธ์พหุ คูณ (Multiple R) มีค่ าเท่ ากับ 0.783 และประสิ ทธิภาพการทํานาย (R square)
เท่ากับ 0.613 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสั ง กัด สํา นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานด้า นการทํา งานเป็ นที ม (Y4) มี
ความสามารถในการทํานายการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการทํางานเป็ นทีม (Y4) ได้ร้อยละ61.3ค่าประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว
(Adjusted Multiple R) เท่ากับ 0.610 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเท่ากับ
0.426
ในลักษณะนี้ แสดงว่า ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) และทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์ (X6) ส่ งผล
ต่อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
การทํางานเป็ นทีม (Y4) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็ นในรู ป
สมการถดถอยดังนี้
Ŷ4

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

จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการทํางานเป็ นทีม (Y4) มี 3 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) ทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) และทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์
(X6) แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่า ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารอื่นๆ อีก 3 ทักษะ (X1, X2, X3และ X5) มีความสัมพันธ์กบั X7, X4และ X6
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
82.869
Residual
55.203
Total
138.072
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
2
337
339

MS
41.434
.164

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)

F
252.945

Sig
.000**

0.775
0.600
0.598
0.405

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรอิสระ

ค่าคงที่ (constant)
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X6)
ทักษะการสังเกต (X1)
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Unstandardized
Coefficients
b
SE
.779
.148
.437
.054
.384
.056

Participation management
standardized
t
Coefficients
Beta
5.275**
.444
8.130**
.377
6.906**

p-value

.000**
.000**
.000**

จากตารางที่ 25 พบว่ า ตัว แปรที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กเข้า สมการ คื อ ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน (X7) และทัก ษะการสังเกต (X1) มีค่ าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัว แปรอิสระ
เท่ากับ 0.437 และ 0.384ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ(Multiple R) มีค่าเท่ากับ 0.775 และประสิ ทธิภาพการทํานาย (R square) เท่ากับ 0.600
หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5) มีความสามารถใน
การทํานายการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ ว มงาน (Y5) ได้ร้อยละ 60.0 ค่าประสิ ทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว
(Adjusted Multiple R) เท่ากับ 0.598 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเท่ากับ
0.405
ในลักษณะนี้แสดงว่า ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) และทักษะการสังเกต (X1) ส่งผล
ต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมี
ส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5)อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็ น
ในรู ปสมการถดถอยดังนี้
Ŷ5

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

จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5) มี 2 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) และ
ทักษะการสังเกต (X1) แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จากตารางที่ 25 แสดงให้
เห็ น ว่ า ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารอื่ น ๆ อี ก 5 ทัก ษะ (X2, X3, X4, X5และ X6)
มีความสัมพันธ์กบั X7 และ X1
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
91.599
Residual
60.618
Total
152.217
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
4
335
339

MS
22.900
.181

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)

F
126.555

0.776
0.602
0.597
0.425

Sig
.000**
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ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ
ตัวแปรอิสระ

ค่าคงที่(constant)
ทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์ (X6)
ทักษะการหาความสัมพันธ์ฯ (X4)
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7)
ทักษะการสังเกต (X1)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Unstandardized
Coefficients
b
SE
.491
.160
.309
.071
.195
.060
.233
.073
.150
.066

Participation management
standardized
t
Coefficients
Beta
3.062
.297
4.359
.186
3.232
.226
3.185
.140
2.255

p-value

.002**
.000**
.001**
.002**
.025*

จากตารางที่ 26พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ทักษะการทํานายหรื อ
การพยากรณ์ (X6), ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4),
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) และทักษะการสังเกต (X1) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระ เท่ ากับ 0.309, 0.195, 0.233และ 0.150 ตามลําดับ ซึ่ งมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพัน ธ์พหุ คูณ (Multiple R) มีค่าเท่ากับ 0.776 และประสิ ทธิภาพการทํานาย
(R square) เท่ากับ 0.602 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่ ว นร่ วมในโรงเรี ย นสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึก ษาขั้น พื้น ฐานด้านการมีส่ว นร่ ว มของ
ผูบ้ ริ หาร (Y6) มีความสามารถในการทํานายการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานด้า นการมี ส่ ว นร่ วมของผู้บ ริ หาร (Y6) ได้ร้ อ ยละ 60.2
ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพการทํานายที่ ปรั บ แล้ว (Adjusted Multiple R) เท่ ากับ 0.597 และมีค่ า ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเท่ากับ 0.425
ในลัก ษณะนี้ แสดงว่ า ทัก ษะการทํา นายหรื อการพยากรณ์ (X6), ทัก ษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4), ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7) และ
ทัก ษะการสั ง เกต (X1) ส่ ง ผลต่ อ การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมในโรงเรี ยนสั ง กัด สํา นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็ นในรู ปสมการถดถอยดังนี้
Ŷ6

= 0.491 + 0.309 (X6) + 0.195 (X4) + 0.233 (X7) + 0.150 (X1)
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จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6) มี 4 ทักษะ คือ ทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์
(X6), ทัก ษะการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งสเปสกับ สเปสและสเปสกับ เวลา (X4), ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน (X7) และทักษะการสังเกต (X1) แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จาก
ตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารอื่นๆ อีก 3 ทักษะ (X2,X3และ X5)
มีความสัมพันธ์กบั X6, X4, X7และ X1
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และพัฒนา(Y7)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Regression
75.552
Residual
74.977
Total
150.528
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
3
336
339

MS
25.184
.223

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
ประสิทธิภาพการทํานาย (R square)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ

F
112.859

Sig
.000**

0.708
0.502
0.497
0.472

ตัวแปรอิสระ

Participation management
Unstandardized
standardized
t
Coefficients
Coefficients
b
SE
Beta
ค่าคงที่(constant)
.817
.173
4.729
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (X7)
.418
.070
.408
5.956
ทักษะการหาความสัมพันธ์ฯ (X4)
.200
.067
.192
2.999
ทักษะการจําแนกประเภท (X3)
.167
.073
.163
2.296
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

p-value

.000**
.000**
.003**
.022*
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จากตารางที่ 27 พบว่ า ตัว แปรที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กเข้า สมการ คื อ ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน (X7), ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) และ
การจําแนกประเภท (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ เท่ากับ 0.418, 0.200, และ
0.167ตามลําดับ ซึ่งมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple R)
มีค่าเท่ากับ 0.708 และประสิ ทธิภาพการทํานาย (R square) เท่ากับ 0.502 หมายถึง ทักษะทาง
วิท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารส่ ง ผลต่ อ การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมในโรงเรี ยนสัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และพัฒนา(Y7) มีความสามารถ
ในการทํานายการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึก ษาขั้น
พื้น ฐานด้านการมีส่ว นร่ ว มโดยวิธีก ารวิจยั และพัฒ นา(Y7) ได้ร้ อยละ50.2 ค่าประสิ ทธิ ภาพการ
ทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted Multiple R) เท่ากับ 0.497 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานายเท่ากับ 0.472
ในลัก ษณะนี้ แสดงว่า ทัก ษะการตั้งสมมติ ฐาน (X7), ทัก ษะการหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) และการจําแนกประเภท (X3)ส่ งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมโดย
วิธีการวิจยั และพัฒนา(Y7)อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็ นใน
รู ปสมการถดถอยดังนี้
Ŷ7

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

จากสมการถดถอยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ใช้
อธิบายหรื อทํานายผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานด้า นการมี ส่ ว นร่ วมโดยวิ ธี ก ารวิ จ ัย และพัฒ นา(Y7) มี 3 ทัก ษะ คื อ ทัก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน (X7), ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (X4) และ
การจําแนกประเภท (X3)แต่จากผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จากตารางที่ 19 แสดงให้
เห็นว่าทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารอื่นๆ อีก 4 ทักษะ (X1, X2, X5และ X6) มีความสัมพันธ์
กับ X7, X4และ X3
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ทักษะที่ 1 การสังเกต (X1)
Ytot,
Y1,
Y2,
Y3,
Y5,
Y6,

= 0.209
= 0.279
= 0.228
= 0.144
= 0.384
= 0.150

การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม(Ytot)
Ytot X1, X2, X4, X7
องค์ประกอบที่ 1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
(Y1)
Y 1  X 1 , X4 , X7

ทักษะที่ 2 การวัด (X2)
Ytot, = 0.108
Y2, = 0.205
Y3, = 0.229
ทักษะที่ 3 การจําแนกประเภท (X3)
Y7, = 0.193
ทักษะที่ 4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
ก ับสเปสและสเปสก ับเวลา (X4)
Ytot , = 0.100
Y1, = 0.106Y4, = 0.208
Y6, = 0.195Y7, = 0.200
ทักษะที่ 5 การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ (X5)

ทักษะที่ 6การทํานายหรื อการพยากรณ์ (X6)
Y4, = 0.150
Y6, = 0.309
ทักษะที่ 7การตั้งสมมติฐาน(X7)
Ytot, = 0.475
Y1, = 0.516
Y2, = 0.464
Y3, = 0.517
Y4, =าสมการทํ
0.524
หมายถึง ตัวแปรเข้
านาย
Y5, = 0.437
 หมายถึง สัมประสิ ทธิ์การถดถอย
Y6, = 0.233
Y7, = 0.418

องค์ประกอบที่ 2 การสื่ อสารภายในองค์กร(Y2)
Y2X1, X2, X7
องค์ประกอบที่ 3 การสร้างบรรยากาศ(Y3)
Y3X1, X2, X7
องค์ประกอบที่ 4 การทํางานเป็ นทีม(Y4)
Y 4  X 4 , X6 , X7
องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน
(Y5)
Y5X1, X7
องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
(Y6)
Y 6  X 1 , X4 , X6 , X7
องค์ประกอบที่ 7 การมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั
และพัฒนา(Y7)
Y 7  X 3 , X4 , X7

หมายถึง ตัวแปรเข้าสมการทํานาย
 หมายถึง สัมประสิ ทธิ์การถดถอย

แผนภาพที่ 4 สรุ ปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่
ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 5 การตรวจสอบความเหมาะสมของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลการวิเคราะห์ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตรวจสอบและ
ยืน ยันความเหมาะสม โดยสัมภาษณ์ ผทู้ รงคุ ณ วุฒิ จํา นวนรวม 9คนและตรวจสอบยืน ยันความ
เหมาะสมขององค์ประกอบ4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม (Propriety standards) ด้านความเป็ นไป
ได้ (Feasibility Standards) ความถูกต้อง (Accuracy Standards) และด้านการใช้ประโยชน์ (Utility
Standards) และและการตรวจสอบยืนยันทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา
ผลการตรวจสอบยืนยันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีดงั นี้
5.1 การวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละของความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความ
ถูกต้อง และการใช้ประโยชน์ของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency : f) และค่าร้อยละ (Percentage : %)ของความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูก ต้อง และการใช้ประโยชน์ข องทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ย นสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแสดงในตารางที่43

ตารางที่ 43ค่าความถี่และร้อยละความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความคิดเห็น
องค์ประกอบ

ตัวแปรต้ นทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผู้บริหาร
1.การสังเกต(X1)
2.การวัด(X2)
3.การจําแนกประเภท(X3)
4.การหาความสั ม พัน ธ์ แ ละการใช้
ตัวเลขหรื อการคํานวณ(X4)
5.การทํานายหรื อการพยากรณ์(X5)
6.การตั้งสมมติฐาน(X6)

ความเหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ความเป็ นไปได้
เป็ นไปได้
เป็ นไปไม่ได้

ความความถูกต้อง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

การใช้ประโยชน์
เป็ นประโยชน์
ไม่เป็ น
ประโยชน์
f
%
f
%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

9
9
9
8

100
100
100
88.89

0
0
0
1

0
0
0
11.11

9
9
9
8

100
100
100
88.89

0
0
0
1

0
0
0
11.11

9
9
9
8

100
100
100
88.89

0
0
0
1

0
0
0
11.11

9
9
9
8

100
100
100
88.89

0
0
0
1

0
0
0
11.11

8
9

88.89
100

1
0

11.11
0

8
9

88.89
100

1
0

11.11
0

8
9

88.89
88.89

1
1

11.11
11.11

8
8

88.89
88.89

1
1

11.11
11.11
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ตารางที่ 43(ต่อ)ค่าความถี่และร้อยละความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความคิดเห็น
องค์ประกอบ

ตัวแปรตามการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
1.มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Y1)
2.การสื่ อสารภายในองค์กร (Y2)
3.บรรยากาศภายในองค์กร (Y3)
4.การทํางานเป็ นทีม (Y4)
5.การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5)
6.การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6)
7.การมีส่วนร่ วมโดยวิธีวิจัยและพัฒนา
(Y7)
รวม

ความเหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ความเป็ นไปได้
เป็ นไปได้
เป็ นไปไม่ได้

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

9
9
9
9
9
9
8

100
100
100
100
100
100
88.89

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
11.11

9
9
9
9
9
9
8

100
100
100
100
100
100
88.89

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
11.11

9
9
9
9
9
9
8

100
100
100
100
100
100
88.89

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
11.11

97.44

97.44

ความความถูกต้อง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

96.58

การใช้ประโยชน์
เป็ น
ไม่เป็ น
ประโยชน์
ประโยชน์
f
%
f
%
9
9
9
9
9
9
8

100
100
100
100
100
100
88.89

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
11.11

96.58
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จากตารางที่ 43 ค่ าความถี่ และร้ อยละความคิ ด เห็ น ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มี ต่ อทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 9 คน มีความคิดเห็นว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม (Propriety Standards) ร้อยละ 97.44 มีความเป็ นไปได้ (Feasibility
Standards) ร้อยละ 97.44 มีค วามถูกต้อง (Accuracy Standards) ร้อยละ 96.58 และมีก ารใช้
ประโยชน์ (Utility Standards)ร้อยละ 96.58 ลักษณะนี้ หมายความว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ
แนวคิดตามกรอบการวิจยั
5.2 ข้อคิด เห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิเกี่ ยวกับความเหมาะสมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ย นสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Y1)
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 9 คน มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม กล่าวคือ ทักษะการสังเกตมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ (Y1) เป็ นอับดับแรก และทักษะการตั้งสมมติฐานมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจรองลงมา และและให้ขอ้ คิดเห็นว่า มีความชัดเจนมากเพราะเป็ น
พฤติกรรมที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีและสามารถนํามาบูรณาการใช้ในการปฏิบตั ิได้จริ งและมี
ข้อสังเกตว่า
2) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานด้า นการสื่ อ สารภายในองค์ก ร(Y2)
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 9 คน มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสม กล่าวคือทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ
การวัด และทักษะการสังเกต มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสารภายในองค์กร(Y2) เป็ นอับดับที่ 1, 2
และ 3 ตามลําดับและมีขอ้ คิดเห็นว่าการสื่อสารระดับในองค์กร ผูบ้ ริ หารต้องมีทกั ษะต่างๆเหล่านี้
เพราะผูบ้ ริ หารต้องสื่ อสารทําความเข้าใจกับผูร้ ่ วมงานทักษะต่างๆ เช่น วิเคราะห์พฤติกรรมของ
บุคลากร จําแนกบุคลากรเป็ นประเภทต่างๆ และการตั้งสมมติฐานในการทํางาน
3) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ย นสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการศึก ษาขั้น พื้น ฐานด้านบรรยากาศภายในองค์ก ร(Y3)
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 9 คน มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมกล่าวคือทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ
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การวัด และทักษะการสังเกต มีความสัมพันธ์กบั ด้านการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร (Y3) เป็ น
อันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ และมีขอ้ คิดเห็นว่าการสร้างบรรยากาศขององค์กรต้องใช้ทกั ษะ
ต่างๆเหล่านี้ เช่น การพยากรณ์ การทํานายการตั้งสมมติฐานสําหรับการสร้างบรรยากาศองค์กรให้
เอื้อต่อการทํางาน รู้จกั สร้างบรรยากาศในการทํางานในระดับต่างๆและมีขอ้ สังเกตว่า
4) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการทํางานเป็ นทีม (Y4) ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้ง 9 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะหาความสัมพันธ์และการ
ใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ และ ทักษะการสังเกต มีความสัมพันธ์กบั ด้านการทํางานเป็ นทีม (Y4)
เป็ นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับและมีขอ้ คิดเห็นว่า ผูบ้ ริ หารต้องสังเกต ต้องจําแนกพฤติกรรม
ของบุ ค ลากร สําหรั บการมอบหมายงานให้บุค ลากรร่ ว มกันเป็ นที ม สังเกตความสัมพัน ธ์ข อง
บุคลากรในการทํางานร่ วมกันในระดับต่างๆของบุคลากร และมีขอ้ สังเกตว่า
5) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึก ษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5)
ผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 9 คน เห็นว่า มีค วามเหมาะสมกล่าวคือทักษะการตั้งสมมติฐาน และทัก ษะการ
สังเกต มีความสัมพันธ์กบั ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน (Y5) เป็ นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
และมีขอ้ คิดเห็นว่า ควรเน้นที่ฝ่ายบริ หารการศึกษา และมีขอ้ สังเกตว่า
6) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึก ษาขั้น พื้น ฐานด้านการมีส่ว นร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6)
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 9 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทักษะการทํานายหรื อพยากรณ์ ทักษะการ
ตั้งสมมติฐานทักษะการหาความสัมพันธ์และการใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ และทักษะการสังเกต มี
ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6) เป็ นอันดับที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยมี
ข้อคิดเห็นว่า ผูบ้ ริ หารที่มีการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นต้องรู้จกั แยกแยะ คาดคะเนหรื อสังเกตพฤติกรรม
ของคนๆนั้นแล้วมอบงานและทํางานร่ วมกัน ซึ่งชัดเจนมากและให้ขอ้ เสนอแนะว่า การมีส่วนร่ วม
ของผูร้ ่ วมงาน (Y5) และการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร (Y6) ควรเป็ นเรื่ องเดียวกัน
7) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้า นการมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และ
พัฒนา (Y7) ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 9 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ
การจําแนกประเภท และทักษะการสังเกต มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีส่วนร่ วม
โดยวิธีการวิจยั เพื่อพัฒนา (Y7)เป็ นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ และมีขอ้ คิดเห็นว่า ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่ ส่ง ผลต่ อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ย นสัง กัด สํานัก งาน
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คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และพัฒนา (Y7) มีความสําคัญ
และจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับการบริ หารเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและจัดการเรี ยนการสอน
8) ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว ม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม(Ytot) ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 9 คน
เห็นว่ามีความเหมาะสมกล่าวคือทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการสังเกต ทักษะการวัด และทักษะ
การหาความสัมพัน ธ์และการใช้ต ัวเลขหรื อการคํา นวณ มีค วามสัมพัน ธ์ก ับ การบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมโดยรวม (Ytot) เป็ นอันดับที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ และมีขอ้ คิดเห็นว่า การมีส่วนร่ วม
และทํางานร่ วมกันของผูบ้ ริ หารกับบุคลาการในสถานศึกษาจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะดังกล่าวประกอบ
กัน
นอกจากนี้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ข ้อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า ทัก ษะด้า นการวัด น่ า จะเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุดในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” วัตถุประสงค์เพื่อ ทราบ1)
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร 2)การบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มในโรงเรี ยนสังกัดสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 3)ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ที่
ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรกเป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) และขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน 104 โรง โดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
(multi-stage ramdom sampling)ผูใ้ ห้ข ้อมูล ประกอบด้วยหัวหน้าสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
จํานวน 1 คน ครู สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์จาํ นวน 1 คน และหัวหน้าสาระการเรี ยนรู้อื่นจํานวน
1 คน ครู สาระการเรี ยนรู้อื่นจํานวน 1คน รวมเป็ น 4 คน รวมเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ ้ นจํานวน 416 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบ
สัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง(unstructure interview) ผูว้ ิจ ัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 85 โรงเรี ยน และมีผใู้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 340 คน สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standarddeviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืน ยัน (confirmatory factor analysis) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
แบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (content
analysis) ผลการวิเคราะห์ข ้อมูล สามารถสรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื่ องทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถ
สรุ ปผลการวิจยั เพื่อนําไปสู่การอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
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1. องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
มีจาํ นวนตัวแปรรวมทั้งสิ ้ น 34 ตัวแปร คือ 1) การสังเกต จํานวนตัวแปร 7 ตัว 2) การวัด จํานวน
ตัวแปร 3 ตัว 3) การจําแนกประเภท จํานวนตัวแปร 7 ตัว 4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา จํานวนตัวแปร 3 ตัว 5)การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ จํานวนตัวแปร
2 ตัว 6) การทํานายหรื อการพยากรณ์ จํานวนตัวแปร 4 ตัวและ 7) การตั้งสมมติฐานจํานวนตัวแปร
8 ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเป็ นไปตามเงื่อนไขของการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้น พื้นฐาน มีจาํ นวน 7 องค์ประกอบ รวมทั้งสิ ้ น 66 ตัว แปร คื อ องค์ประกอบที่ 1 การมี
ส่ วนร่ ว มในการตัด สิ น ใจ จํานวน 22 ตัว แปร องค์ประกอบที่ 2 ด้านการสื่ อสารภายในองค์ก ร
จํานวน 15 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 ด้านบรรยากาศภายในองค์กร จํานวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบ
ที่ 4 การทํางานเป็ นที ม จํานวน 7 ตัว แปร องค์ประกอบที่ 5 ด้านการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน
จํานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 ด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 ตัวแปร และ
องค์ประกอบที่ 7 ด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีวิจยั เพื่อพัฒนา จํานวน 3 ตัวแปร
3. ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม มีจาํ นวน 4 ทักษะคือ ทักษะ
การตั้งสมมติฐาน ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด และ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของแต่ละตัวแปรที่ มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยที่ทกั ษะการตั้งสมมติฐาน มีอิทธิพลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมากที่สุด
รองลงมา คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้น ฐานในแต่ ละองค์ประกอบ ทั้ง 7 องค์ประกอบ พบว่า ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน 1) ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
มีจาํ นวน 3 ทักษะคือทักษะการตั้งสมมติ ฐาน ทักษะการสังเกตและ ทักษะการหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 2) ด้านการสื่ อสารภายในองค์กรมีจาํ นวน 3ทักษะคือ
ทักษะการตั้งสมมติฐาน, ทักษะการวัด และทักษะการสังเกต 3) ด้านบรรยากาศภายในองค์กรมี
จํานวน 3ทักษะคือทักษะการตั้งสมมติฐาน, ทักษะการวัด และทักษะการสังเกต 4) ด้านการ
ทํางานเป็ นทีมมีจาํ นวน 3 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน, ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์ 5) ด้านการมีส่วนร่ วม
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ของผูร้ ่ วมงาน มีจาํ นวน 2ทักษะคือทักษะการ 6) ด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร มีจาํ นวน 4
ทักษะ คือ ทักษะการทํานายหรื อการพยากรณ์ , ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา, ทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการสังเกต 7) ด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีวิจยั
เพื่อพัฒนา มีจาํ นวน 3 ทักษะคือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน, ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการจําแนกประเภท
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานโดยการ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ พบว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ มีความถูกต้อง และมีการใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้อง
กับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
จากการสรุ ปผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ข องผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ1) การสังเกต 2) การวัด 3) การ
จําแนกประเภท 4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 5) การใช้ตวั เลข
หรื อการคํา นวณ 6) การทํานายหรื อการพยากรณ์ และ 7) การตั้งสมมติ ฐานซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาค้นคว้าของสมาคมอเมริ กนั เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์การทํางาน
ของนักวิทยาศาสตร์ว่ามีการค้นคว้าหาคําตอบและค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง และพบว่าวิธีการ
หรื อทักษะกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 13 ทักษะ ทักษะทั้งหมดนี้
แบ่งเป็ น 2 กระบวนการใหญ่ คือ1.ทักษะพื้น ฐาน หรื อทักษะเบื้องต้น ได้แก่ ทกั ษะการสังเกต
ทัก ษะการวัด ,ทัก ษะการคํานวณหรื อการใช้ต ัว เลข ทัก ษะการจําแนกประเภท,ทัก ษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา,ทักษะการจัด กระทําและสื่ อความหมาย
ข้อมูล ,ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล,ทักษะการพยากรณ์ และ 2. ทักษะขั้นผสมหรื อบูรณา
การได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน,ทักษะการกําหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ,ทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร,ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ประกอบด้ว ยทัก ษะกระบวนการที่ นัก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ใน
กระบวนการของทักษะพื้นฐานหรื อทักษะเบื้องต้น เป็ นส่ วนใหญ่ คือ 6 องค์ประกอบ และมีเพียง
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องค์ประกอบเดียวที่เป็ นกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั ผสมหรื อบูรณาการ ซึ่งถือว่าเป็ น
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่จาํ เป็ นต่อผูบ้ ริ หาร
จากผลการวิจยั พบว่า ทัก ษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล, ทัก ษะการลง
ความคิดเห็นจากข้อมูล,ทักษะการกําหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ ,ทักษะการกําหนดและควบคุมตัว
แปร,ทักษะการทดลอง, และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป ไม่อยู่ในองค์ประกอบ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่
ทักษะเหล่านี้มีความสัมพันธ์กบั ทักษะอื่นๆ ที่อยูใ่ นองค์ประกอบและเป็ นทักษะที่จะต้องมีควบคู่กนั
กับทักษะทั้ง 7 องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น ดังที่นิคม ทาแดง และสุจินต์ วิศวธีรานนท์ กล่าวว่า
องค์ประกอบที่สาํ คัญประการหนึ่งในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ทักษะกระบวนการที่
นัก วิทยาศาสตร์ จะต้องมีและใช้ในแต่ละขั้น ตอนของการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เช่ น
ขั้นตอนการสังเกตและการรวบรวมข้อมูล จะต้องมีทกั ษะในกระบวนการสังเกต การวัดและการ
เรี ยบเรี ยงรวบรวมข้อมูล เป็ นต้น ลักษณะที่ถือว่าเป็ นหัวใจของการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อีก ประการหนึ่ ง คื อ นัก วิ ทยาศาสตร์ เชื่ อถือ ในผลของการสังเกตและการทดลอง การสังเกต
หมายถึง การพิจารณาปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างใกล้ชิด ละเอียดชัดเจน โดยการวัด และรวบรวม
ข้อมูล ส่ วนการทดลองนั้นควบคู่มากับการสังเกต เพราะการทดลองในการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามแผนที่กาํ หนดไว้ ซึ่งจะทําให้เกิดปรากฏการณ์
อันเป็ นแนวทางเปิ ดเผยให้ทราบว่าอะไรเป็ นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์น้ นั หรื อ
อีก นัยหนึ่ ง การทดลองเป็ นวิธีก ารถามปั ญหาเกี่ ย วกับธรรมชาติ ที่ค่ อนข้างจะกะทัด รั ด วิธีหนึ่ ง
ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่ าทัก ษะการกําหนดและควบคุ มตัว แปร การทดลอง การจัด กระทําและสื่ อ
ความหมายข้อมูล การเก็บรวมรวบข้อมูล การตีความหมาย และการสรุ ปผล ซึ่งทักษะเหล่านี้ ไม่อยู่
ในองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึก ษาขั้น พื้นฐาน เป็ นทักษะที่ผูบ้ ริ หารจะต้องมีค วบคู่กบั ทัก ษะการสังเกต ทัก ษะการวัด การ
ตั้งสมมติ ฐาน และการทํานายหรื อการพยากรณ์ พิธุลาวัณ ย์ ศุภ อุทุมพรได้กล่ าวว่า วิธีก ารทาง
วิทยาศาสตร์ คือ แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรื อสืบสอบหาความรู้อย่างมีลาํ ดับขั้นตอน มีระบบ
โดยเริ่ มจากการเผชิญปัญหา กําหนดแนวทางการตอบปัญหาและปฏิบตั ิตามแนวทางนั้นจนที่สุดจะ
ทําให้สามารถค้นพบคําตอบของปัญหาหรื อค้นพบความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
2. องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจาํ นวน 7 องค์ประกอบ เรี ยงลําดับตามความสําคัญจากมากไปน้อย คือ 1) การมี
ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 2) การสื่ อสารภายในองค์กร 3) บรรยากาศภายในองค์กร 4) การทํางาน
เป็ นทีม 5) การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน6) การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร และ7) ด้านการมีส่วนร่ วม
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โดยวิธีวิจยั เพื่อพัฒนา เมื่อพิจ ารณาองค์ประกอบที่ 1 การมีส่ว นร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้มากที่สุดจะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบนี้ สอดคล้องกับ 3 ใน 4 องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของสวอนสเบิร์ก
(Swansburg) ซึ่ งได้แบ่ งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมไว้ 4องค์ประกอบคื อ การ
ไว้วางใจกัน ความยึดมัน่ ผูกพัน การตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และความเป็ นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในงาน ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้สรุ ปหลักการสําคัญของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ไว้6 ประการคือ การกระจายอํานาจและการให้อาํ นาจในการตัดสินใจ ความไว้วางใจกัน การร่ วม
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและร่ วมรับผิดชอบดําเนินการ มีความเป็ นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้ ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็ นเจ้าของหน่วยงานร่ วมกัน และการให้ขอ้ มูล
ที่ถกู ต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ
แรกของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้อง 4 ประการแรก และองค์ประกอบที่ 2 สอดคล้องกับ 2 ประการสุดท้าย
นอกจากนี้ องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว ม ในโรงเรี ยนสัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 7 องค์ประกอบมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับผลงานวิจยั ของ
ศิริพร ตันติยมาศ ได้ศึกษาทําการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายโรงเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบการบริ หารเครื อข่ายโรงเรี ยน
แบบมีส่ว นร่ ว ม สังกัด กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบเรี ยงตามนํ้ าหนัก ของ
องค์ประกอบจากมากไปน้อย คือ 1) กิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกัน 2) การใช้เทคโนโลยี 3) ทักษะด้าน
ภาวะผูน้ าํ 4) ผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้สมาชิก มีส่วนร่ วม 5) การติดต่อสื่ อสาร 6) การมีส่วนร่ วมของ
สมาชิก 7) องค์การ (เครื อข่ายโรงเรี ยน)แบบมีส่วนร่ วม 8) บรรยากาศการมีส่วนร่ วม และงานวิจยั
ของชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทํางานเป็ นที มของ
พนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที1่ โดยที่เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก
(Swansburg) และการทํา งานเป็ นที ม ของพนั ก งานครู ต ามแนวคิ ด ของวู ด ค็ อ ก (Woodcock)
ผลการวิจ ัยพบว่า 1. การบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทั้ง 4 รายด้าน โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ความไว้วางใจกัน การยึดมัน่
ผูก พัน การกํา หนดเป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ข องงาน และความมี อิ สระในการปฏิ บัติ ง าน
ตามลําดับ 2. การทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่ นที่ 1
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 11 รายด้าน
โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม การสื่อสารที่ดี การสนับสนุน
และความไว้วางใจต่อกัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
จีระพงษ์ หอมสุวรรณและคณะทําการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1 หลักการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม 5 หลัก คือ 1) ความไว้วางใจกัน 2) การติดต่อสื่ อสาร 3) การทํางานเป็ นทีม 4) การ
ตัดสินใจร่ วมกันและ 5) การกระจายอํานาจองค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ ายงานการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว ม 6 ด้าน และ องค์ประกอบที่ 4
กระบวนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 6 ขั้นตอนโดยผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารู ปแบบการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสมและ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึก ษามีค วามเห็ น ว่าการนํารู ปแบบการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช้มีความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจาํ นวน 7 องค์ประกอบสามารถอภิปรายรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ กล่าวคือ การมี
ส่วนร่ วมของบุคลากร หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วมในการให้
คําปรึ กษา การรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานและความ
ไว้วางใจต่อการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญ
ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมประการหนึ่ ง คือ การมีส่วนร่ วมในการตัด สิ นใจร่ วมกันโดยยึด
เป้ าหมายเป็ นหลักและมีความรับผิดชอบร่ วมกัน ในผลของการตัดสิ นใจนั้นๆ โคเฮนและอัพฮอฟ
(Cohen ; & Uphoff) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริ เริ่ ม
ตัดสิ นใจ ดําเนิ น การตัดสิ นใจและตัดสิ นใจปฏิบตั ิการ แอนโทนี (Anthony) ได้ระบุถึงลักษณะ
สําคัญ ของการบริ หารแบบมีส่ว นร่ ว มว่ามีองค์ป ระกอบสําคัญ 3 ประการดัง นี้ ประการที่ 1
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการตัด สิ นใจของตนและตัดสิ นใจอย่างมีความรับผิดชอบด้ว ย
ความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก ประการที่ 2 สิ่ งที่ตดั สิ นใจ
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ต้องเป็ นเรื่ องสําคัญ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญ โดยความสําคัญดังกล่าวเป็ นความสําคัญของทั้งองค์กรและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การที่ผบู้ ริ หารเลือกเฉพาะเรื่ องที่ไม่สาํ คัญหรื อไม่เกี่ยวข้องมาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
มีส่วนร่ วมลักษณะเช่นนี้ ไม่ใช่ลกั ษณะที่ถกู ต้องของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ประการที่ 3 มีการ
แบ่งอํานาจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ตามหลักการแล้วการแบ่งอํานาจการตัดสินใจของผูบ้ ริ หารให้แก่
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาไม่ได้ท ําให้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารลดลง แต่ ก ารแบ่ งอํา นาจการตัด สิ นใจไปให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กลับทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามาร่ วมรับผิดชอบงานมากขึ้น ถ้าผูบ้ ริ หารกลัว
การเสียอํานาจส่วนนี้และไม่ยอมแบ่งอํานาจการตัดสิ นใจไปให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ อุทยั บุญประเสริ ฐ กล่าวว่า การตัดสิ นใจสั ่ งการในระดับสถานศึกษา
ควรมีลกั ษณะร่ วมมือกันใช้อาํ นาจระหว่างครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน ตลอดจนศิษย์เก่าเพื่อสะท้อน
สภาวการณ์ปัจจุบนั ความต้องการในอนาคต ซึ่งจะต้องระดมสติปัญญาและแนวคิดให้สมาชิกได้มี
โอกาสเรี ยนรู้และพัฒนาให้บริ หารโรงเรี ยนได้สาํ เร็ จ อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกผูกพันกับโรงเรี ยน
ด้วย อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ ได้กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมควรมีลกั ษณะดังนี้ 1. เป็ น
กระบวนการของการให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจ 2. เป็ นการมี
ส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของบุคคล 3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของ
การบริ หาร 4. การบริ หารโดยการมีส่วนร่ วมตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดของการแบ่งอํานาจหน้าที่
ที่ผบู้ ริ หารแบ่งอํานาจหน้าที่การบริ หารให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ 5. ต้องการให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริ งในกระบวนการตัดสิ นใจที่สาํ คัญขององค์การ มิใช่เพียงแต่ห่วงใยหรื อ
สัมผัสปัญหา
2.2 การสื่อสารภายในองค์กร องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมด้านการ
สื่อสารในองค์กร ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ กล่าวคือ การสัง่ การและการสื่อสารของผูบ้ ริ หาร
การตัดสินใจของผูบ้ ริ หารโดยใช้การประชุม
การระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริ หาร
จัดการความผูกพันและเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การให้นาํ้ หนักมากน้อยต่อ
การมีส่วนร่ วมในภาระงาน การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพภายในองค์กร การเป็ นองค์กรแบบ
ปิ ด/เปิ ดเหมาะสมตามสถานการณ์และเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้และเปลี่ยนแปลง เรนซิส ไลเคอร์ท
(Rensis Likert) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมสรุ ปสาระสําคัญประการหนึ่ง
คือ ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัว เป็ นไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่ งและ
แนวราบ ข่าวสารภายในองค์การมีความถูกต้องเพียงพอ เชื่อถือได้ ธร สุนทรายุทธ ได้กล่าวว่า การ
สื่อสารหมายถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลกร สื่อสารเป็ นเครื อข่ายเชื่อมคนเข้าด้วยกันถ้า
ไม่มีการสื่อสารความเป็ นกลุ่มจะเกิดขึ้นไม่ได้หรื อแม้แต่เมื่อเป็ นกลุ่มแล้วความเป็ นกลุ่มจะสลายไปใน
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ที่สุดเพราะสมาชิกจะไม่ทราบว่ากลุ่มมีเป้ าหมายอะไรที่ตอ้ งการทําให้สาํ เร็ จสมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ปฏิบตั ิอย่างไรบ้างจึงจะทําให้กลุ่มหรื อองค์การบรรลุเป้ าหมายเหล่านั้น สวอนสเบิร์ก (Swansburg)
กล่าวถึงความยึดมัน่ ผูกพันไว้ว่า การสื่อสารที่ไม่ดีหรื อขาด ประสิทธิภาพนั้นจะก่อให้เกิดความตึง
เครี ยดในองค์การได้ หรื อก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และอาจทําให้อตั ราการขาดงาน
โอนย้าย ลาออก หรื อการประท้วงมากขึ้น สิ่ งที่จะตามมา คือ ผลผลิตที่ต่าํ และไม่มีคุณภาพ ลักษณะ
ของการสื่อสารในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมนั้น จะเน้นการสื่อกันโดยตรงและเป็ นการสื่อสารที่มี
การกระจายข่าวสารข้อมูลอย่างทัว่ ทั้งองค์การ ในทุกระดับของผูป้ ฏิบตั ิ ดังนั้นการสื่อสารในการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมจึงมีลกั ษณะของทิศทางในการสื่อสารทุกทิศทาง ซึ่งสามารถกระทําได้ท้ งั
แนวดิ่ งและแนวนอน
2.3 บรรยากาศภายในองค์กร องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมด้านบรรยากาศ
ภายในองค์ก ร ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ กล่าวคือ การมีส่วนร่ ว มในกระบวนการวางแผน
การจัดการองค์การ การสัง่ การ การจัดเวทีสาธารณะให้แสดงความสามารถ การสร้างวัฒนธรรมการ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดความสามัคคี มีการทํา work shop เป็ นกลุ่มเล็ก บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
สร้างกิจกรรม บริ หาร มีการศึกษาดูงาน การประเมินผลของผูบ้ ริ หาร เดวิดและนิ วสตรอม (Davis
and Newstorm) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารมีความจําเป็ นที่จะต้องสร้างบรรยากาศ การจัดองค์การ ภาวะ
ผูน้ าํ ที่เอื้อต่อการบริ หาร การใช้เทคโนโลยีในการบริ หาร การส่ งเสริ มสนับสนุ นผูร้ ่ วมงานให้มี
โอกาสในการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร ซึ่งในแนวคิดของเดวิดและนิ วสตรอม เป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งธงชัย สันติวงษ์ ให้ความหมายของ การจัดองค์การ หมายถึง
การกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ การแบ่งส่ วนงาน และการจัดสายงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดองค์การ เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ
หน้าที่งานต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ต่อเนื่อง และเป็ นเหตุเป็ นผลโดยตรงจากแผนงานที่
กําหนดไว้ โครงสร้างองค์การที่จดั คือ ความพยายามที่จะให้มีสื่อ เครื่ องมือ หนทางที่จะทําให้งาน
ที่วางแผนสําเร็ จได้ ดังนั้นองค์การจังควรมีความสมดุลกับความจําเป็ นของปริ มาณงานที่กาํ หนด
การจัดองค์การแสดงให้เห็นกระแสการไหลของงาน ช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบถึงขอบเขตของงาน
เป็ นกรอบช่ วยเชื่อมโยงความพยายามจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่ผลสําเร็ จในขั้นตอนของการ
ควบคุม จัดวางช่องทางเพื่อการติดต่อสื่ อสารและการตัดสิ นใจ ป้ องกันการทํางานที่ซาํ้ ซ้อน และ
ขจัดความขัดแย้งในหน้าที่การงาน ช่วยให้กาํ ลังความพยายามมีจุดหมายชัดเจน โดยการจัดกิจกรรม
ให้สัม พัน ธ์ก ับเป้ าหมายต่ างๆ นอกจากนี้ โครงสร้ างขององค์ก ารจํา เป็ นต้อ งเปลี่ ยนแปลงให้
เหมาะสม และเข้า ได้ก ับสภาพแวดล้อ ม ถ้าวัต ถุ ป ระสงค์และวิ ธี ก ารปฏิ บัติ งานขององค์ก าร
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เปลี่ยนไป ความจําเป็ นในการปรับปรุ งระบบย่อยต่างๆ และการจัดความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อย
ก็ตอ้ งเกิดขึ้นตามมา
2.4 การทํางานเป็ นทีม ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ กล่าวคือบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการทํางานเป็ นทีม เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทุกระดับ ส่งเสริ มพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของผูใ้ ต้บังคับบัญ ชา ผูร้ ่ วมงานมี ส่ว นร่ ว มในการเสี ยสละ เป็ นต้น
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และคนอืน่ ๆได้ให้ความหมายไว้ว่าการทํางานเป็ นทีมหมายถึงกลุ่มคนที่ตอ้ ง
มาทํางานร่ วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกันและเป็ นการรวมตัว ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจความ
ผูกพันและความร่ วมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่มเพื่อที่สมาชิกแต่ละคนจะสามารถทํางาน
ร่ วมกันจนประสบความสําเร็ จและเป้ าหมายสูงสุดของทีมและปราณี รามสูตร ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่าการทํางานเป็ นทีมหมายถึงการทํางานเป็ นกลุ่มประเภทหนึ่ งที่สมาชิกทุกคนของทีมงานจะมี
บทบาทเฉพาะคนทุ ก บทบาทต้องประสานกัน และมีผลต่ อกัน และกันโดยมีเป้ าหมายร่ ว มกัน ที่
ผลสําเร็ จของงานนั้น ทิศนา แขมมณี กล่าวว่าการทํางานเป็ นทีมหมายถึงการที่กลุ่มบุคคลเข้า
มาร่ วมกันปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ และวรภา ชัยเลิศวณิ ชกุล
ให้ค วามหมายของการทํา งานเป็ นที ม หมายถึ ง กลุ่ ม ของบุ ค คลที่ ท ํา งานร่ วมกัน เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ร่ วมกัน โดยสมาชิ ก ต้อ งเสี ยสละความเป็ นส่ ว นตัว เท่ า ที่ จ ํา เป็ นเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว เล็ก สมบัติ ให้ความหมายของการทํางานเป็ นทีม หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไปเข้ามาทํางานเพื่อให้งานสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ ังไว้โดยร่ วมคิ ดร่ ว ม
ตัด สิ น ใจร่ วมปฏิ บัติ แ ละพึ่ ง พาอาศัย กัน และให้ ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ กล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญ ของที มงาน 4 ประการได้แก่ 1. การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลหมายถึงการที่สมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันใน
กิจการของกลุ่ม / ทีมตระหนักในความสําคัญของกันและกันแสดงออกซึ่งการยอมรับการให้เกียรติ
กัน สําหรั บ กลุ่มขนาดใหญ่ มีปฏิสัมพัน ธ์ก ัน เป็ นเครื อข่ ายมากกว่ าการติ ด ต่ อกัน ตัว ต่ อ ตัว 2. มี
จุดมุ่งหมายและเป้ าหมายร่ วมกันหมายถึงการที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมร่ วมกัน
ของทีม/กลุ่มโดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์การมักนํามาซึ่งความสําเร็ จ
ของการทํางานได้ง่าย 3. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่มหมายถึงระบบพฤติกรรมซึ่งเป็ นแบบแผน
เฉพาะกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหรื อมติของกลุ่มซึ่งอาจจะเป็ นกลุ่มแบบทางการ หรื อ
กลุ่มแบบไม่เป็ นทางการก็ได้สมาชิ ก ทุก คนของกลุ่มจะต้องยอมรั บ 4. สมาชิ ก มีบทบาทและมี
ความรู้สึกร่ วมกันการรักษาบทบาทที่มนั ่ คงในแต่ละทีม/ กลุ่มจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของ
กลุ่มรวมทั้งความรู้ ความสามารถของสมาชิกโดยจะมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ค วามสามารถและความถนัดของสมาชิก สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
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ทีมงานไว้ว่า แนวคิดเรื่ องทีมงานเป็ นแนวคิดที่สาํ คัญที่เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดงานใหม่ของ
องค์กรในปั จ จุบนั บริ ษทั และองค์กรต่างยอมรั บว่าการทํางานเป็ นทีมเป็ นวิธีที่เหมาะสมสามารถ
ใช้ได้ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างคุณภาพขององค์กรให้สูงได้
2.5 การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมด้านการมี
ส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงานประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ กล่าวคือการแต่งตั้งบุคลากรโดยเลือกฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงาน และร่ วมนําองค์กรไปสู่ความสําเร็ จ มีบทบาท
ร่ วมในการบริ หาร และมีนาํ กระบวนการบริ หารโดยผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่ว นร่ วม เฮาส์
(House) ได้กล่าวถึงลักษณะของผูน้ าํ ที่ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารไว้ว่า เป็ น
พฤติ ก รรมการบริ หารที่ เน้นไปที่ก ารแบ่ งปั น ข้อมูลข่ าวสาร การแบ่ งปั น อํานาจ และการแบ่ ง
อิ ท ธิ พ ลภายใต้อ งค์ ก ารต่ อ ผู้ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชา พฤติ ก รรมผู้น ํา ในลัก ษณะนี้ จะปฏิ บั ติ ต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในลักษณะที่มีศกั ดิ์ศรี อย่างเท่าเทียมกัน และยอมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ใช้อิทธิพล
ต่อการกระทําและการตัดสินใจของตน นอกจากนั้นยังใช้วิธีการปรึ กษาหารื อกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยมีความคิดเบื้องต้นว่า การเพิ่มความเพียรพยายามของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ในการเข้าไปมีส่วนร่ ว มในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้ าหมาย การวางแผน และการปฏิบัติงานนั้น
หากเขาได้เรี ยนรู้งานและบทบาทเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้เกิดความชัดเจนต่อบทบาทและความพึงพอใจ
มากขึ้น ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า วิธีปฏิบตั ิในการให้ผปู้ ฏิบตั ิงานหรื อพนักงาน มีส่วนร่ วมในการ
บริ หาร อาจทําได้หลายวิธีแตกต่างกันสุ ดแต่ความเหมาะสม เช่น การจัดการให้มีการร่ วมประชุม
ออกความคิด เห็น การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิให้ขอ้ เสนอแนะให้ก ารบริ หารโดยยึด วัตถุประสงค์
และให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการปรึ กษาผลงานต่างๆ และทบทวนเป้ าหมาย หรื อจัดกลุ่ม
คุณภาพ กลุ่ม Q.C. (Quality control) เพื่อให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมกันพิจารณา และแก้ไขปั ญหา
ภายในกลุ่มงานด้วยกันเอง
2.6 การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารนํา
วิธีการบริ หารแบบความมัน่ คงกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ไม่น่าไว้วางใจ ผูบ้ ริ หารมีการใช้กลยุทธ์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากร และ
ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหา เป็ นต้น
2.7 ด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีวิจยั เพื่อพัฒนา องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีวิจยั เพื่อพัฒนาประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ กล่าวคือผูบ้ ริ หาร นําหลัก
หรื อวิธี R&D (วิจยั และพัฒนา) เพื่อจัดการเรี ยนการสอน และการมีส่วนร่ วมในการปฏิรูปการศึกษา
นํามาแก้ปัญหาการบริ หารและยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็ นส่วนใหญ่
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3. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีจาํ นวน 4 ทักษะ คือ ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด และ ทักษะการหาความสัมพันธ์และการใช้ตวั เลข
หรื อการคํานวณ ตามลําดับ นิ ค ม ทาแดง และสุ จิ น ต์ วิ ศ วธี ร านนท์ ได้ก ล่า วถึ งทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ความชํานาญและความสามารถในการใช้การคิดและกระบวนการ
คิดเพื่อค้นหาความรู้รวมทั้งการแก้ปัญหา การคิดเป็ นทักษะทางปัญญาไม่ใช่ทกั ษะการปฏิบตั ิดว้ ยมือ
เพราะเป็ นการทํางานของสมอง การคิด มีท้ งั การคิ ดพื้น ฐานหรื อการคิด ในระดับตํ่า ตัวอย่างเช่ น
ทักษะการสื่อความหมาย ได้แก่ การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจํา การจําถาวร การบรรยาย การพูด
การเขี ยน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีทัก ษะ การสัง เกต การระบุ การจําแนก การเรี ยงลําดับ การ
เปรี ยบเทียบ การลงข้อสรุ ป การใช้ตวั เลข นอกจากการคิดพื้นฐาน แล้วยังมีการคิดระดับสูงหรื อการ
คิ ด ที่ ซับซ้อน เช่ น ทัก ษะการจัด ระบบความคิ ด การวิเคราะห์ การตั้งสมมติ ฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน การคาดคะเน การพยากรณ์ การให้คาํ จํากัดความ การตีความหมาย การค้นหาแบบแผน
การผสมผสานข้อมูล การสรุ ปความ เป็ นต้น กวี วงศ์พุฒ ได้กล่าวว่า ในการบริ หารงานผูบ้ ริ หาร
จําเป็ นต้องคิด ไปทุกวัน เพื่อให้เกิ ดงานสร้างสรรค์ และเหตุ ผลที่ต ้องคิ ดนั้นอาจเนื่ องจากงานที่
เพิ่ ม ขึ้ น จํา เป็ นต้อ งเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารทํา งานเพื่ อ สามารถทํา ได้ทัน ตามกํา หนดและการ
เปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทัก ษะพื้ น ฐานหลายประการในการดํา เนิ น การคิ ด อาทิ เช่ น
ความสามารถในการจําแนก ความสามารถในการจัดกลุ่ม ความสามารถในการสังเกต การรวบรวม
ข้อมูล และตั้งสมมติฐาน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารเป็ นทักษะการคิด ซึ่งทักษะที่สาํ คัญ
และจําเป็ นสําหรับผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของแคทซ์ (Katz) กล่าวว่า ทักษะที่สาํ คัญสําหรับผูบ้ ริ หารที่
ประสบผลสําเร็ จ มี 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทักษะทางด้าน
มนุ ษย์สัมพันธ์ (Human Skills) และทักษะทางด้านเทคนิ ค (Technical Skills) และ เครดและโรว์
(Drake & Roe) กล่าวว่า ทักษะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มี 5 ทักษะ คือ 3 ทักษะของแคทซ์ และเพิ่ มเติม
อี ก 2 ทั ก ษะ คื อ ทั ก ษะด้ า นความรู้ ค วามคิ ด และทัก ษะด้ า นการศึ ก ษาและการสอน
สุดาพร ทองสวัสดิ์และสุจิตรา จรจิตร ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริ หารสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์นิพนธ์ในหัวเรื่ อง
รู ปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริ หารสถานศึกษาจานวน 14 เรื่ องโดยใช้รูปแบบการ
สังเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์เนื้ อหาตี ความและสรุ ปตามผลการสงเคราะห์สรุ ปได้ด ังนี้ ปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารสถานศึกษาประกอบด้วยปั จจัย 4 ปั จจัยคือ ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร
ปัจจัยด้านกระบวนการบริ หาร ปั จจัยด้านครู และปั จจัยด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่งแต่ละ
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ปั จ จัย มี อ งค์ ป ระกอบย่อ ย โดยที่ ปั จ จัย ด้า นผูบ้ ริ หาร พบว่ า ลัก ษณะผูบ้ ริ หารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการบริ หารสถานศึกษาต้องเป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความเป็ นมืออาชีพ
ในการบริ หารและใช้กระบวนการบริ หารที่ดี 6 รู ปแบบ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
เชิงวิชาการ การสร้างทีมงานหรื อบริ หารด้วยทีมงานที่ดี ดําเนิ นการบริ หารอย่างมีระบบบริ หาร
จัดการและสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้มีพฤติกรรมการบริ หารที่ดีและนําระบบประกันคุณภาพมาใช้
ในการบริ หาร โดยมีคุณ ลัก ษณะที่ ส่งผลต่ อองค์ประกอบดังกล่าวคื อ การที่ผบู้ ริ หารจะเป็ นผูม้ ี
วิสยั ทัศน์ที่กว้างไกลได้จะต้องเป็ นผูม้ ีกระบวนการสื่อสารและการจัดการข้อมูลรวมทั้งมีการสร้าง
แนวปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์การและการมีคุณลักษณะชีวสังคมที่ดีโดยคุณลักษณะด้านที่ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลด้า นชี ว สัง คมประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะในเชิ งวิ ชาการมี ค วามรู้ และความคิ ด เชิ ง
สร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู้ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และมีพฤติกรรมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่ วนความ
เป็ นมือ อาชี พ ในการบริ ห ารจะต้อ งเป็ นผูม้ ี ภ าวะผูน้ ํา เชิ ง วิช าการเป็ นที่ ย อมรั บ ของผูเ้ รี ยนครู
ผูป้ กครองและชุมชน สุภาพร รัตน์น้อย ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริ หารงานกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริ หารงาน ระดับการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงานกับการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนรั ฐบาลที่เปิ ดสอนช่ วงชั้นที่ 3 และช่ว งชั้น ที่ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าทักษะการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีทกั ษะการบริ หารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุ ษย์ ทักษะทางความรู้ความคิด
ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ ทักษะการบริ หารงานกับการบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง (r =.853) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซีด๊ะ หรี หน่าย, ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ และเมธี ดิสวัสด ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการบริ หารกับการบริ หารโครงการ ของผูบ้ ริ หาร สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวม ครู หัวหน้า
กลุ่มงาน 4 กลุ่ม มีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลางผลการพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทักษะการ
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บริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านเทคนิ ค และด้านความ
รวบยอดอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมนุ ษยสัมพันธ์
ด้านเทคนิค และด้านความคิดรวบยอด 2) ระดับการบริ หารโครงการของผูบ้ ริ หารสถาน ศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 โดยภาพรวม ครู หวั หน้ากลุ่มงาน 4 กลุ่มงานมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ผลการพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การบริ หารโครงการ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการวางแผน
โครงการ ด้านการดําเนินงานตามโครงการ และด้านการประเมิน ผลโครงการ และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการบริ หารกับการบริ หารโครงการของ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 มีความสัมพันธ์ กันทางบวกอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะของการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง “ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มในโรงเรี ย นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน” ได้ข ้อค้นพบที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องตลอดจนนําไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารองค์กรอื่น ๆ เมื่อได้
ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ งานวิจ ัยครั้งนี้ เชื่อว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานหรื อสังกัดอื่น จะประสบความสําเร็ จจากความร่ วมมือของทุ กฝ่ ายอัน เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาต่ อ ไป ซึ่ ง ผูว้ ิ จ ัย มี ข ้อ เสนอแนะ 2 ประเด็ น คื อ ประเด็ น แรกเป็ น
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป และประเด็นที่สองเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นหน่ วยงานที่ควบคุมและดูแลการ
กรอบและมาตรฐานวิชาชีพที่ทาํ หน้าที่เสริ มสร้างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้มีการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ มี ความรู้ค วามสามารถ ความชํานาญในการคิ ด การค้น คว้า
แก้ปัญหาเพื่อแสวงหาความรู้อย่างเป็ นระบบ ซึ่งเป็ นทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสําคัญในการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์และคุ ้ม
ค่าสูงสุดอันเป็ นการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้าต่อไป
2. ในระบบการผลิต และพัฒนาบุค ลากรทางการศึก ษา ควรให้ค วามสําคัญด้านการ
พัฒนาสมรรถนะความสามารถผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในด้านการคิดและการแสดงออกถึงความเป็ น
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ผูบ้ ริ หารที่มีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การบริ หารสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
จัดระบบการบริ หารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
3.กําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร ในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ท้ งั 7 องค์ประกอบคือ
การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลาการใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ การทํานายหรื อการพยากรณ์ และการตั้งสมมติฐานพร้อมทั้ง
จัด เป็ นหลัก สู ตรการอบรมสําหรั บผูบ้ ริ หาร และมีการประเมิน ผลทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ ข อง
ผูบ้ ริ หารก่อนและหลังการพัฒนา
4.พัฒนาเครื่ องมือเพื่อประเมินการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามองค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 7 องค์ประกอบที่ได้
จากงานวิจยั
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะสําหรั บ การวิจ ัยครั้ งต่ อไป จากผลการวิจ ัยได้ข ้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ
ประเด็นปั ญหาที่ ควรศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริ หาร
สถานศึกษา ผลการศึกษาทําให้เกิ ดองค์ความรู้เพราะได้รั บการยืนยันและข้อเสนอแนะอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการวิจยั ยิง่ ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะดังนี้
1. ควรศึกษาวิจยั ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ ไปทดลองใช้ในการ
บริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรนําผลการวิจยั และข้อค้นพบ ไปศึกษาองค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่ว นร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในสังกัดอื่น
3. ในการวิจ ัยครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วัด ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้น ฐานที่ เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึก ษาเท่ านั้น ดังนั้น ควรมีก ารศึก ษา
วิเคราะห์โรงเรี ยนกลุ่มอื่นและจากแนวคิดทฤษฎีอื่นๆเพื่อให้ได้ตวั ชี้วดั ด้านประสิ ทธิผลอีกแง่มุม
หนึ่ง
4. การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน โดยการวิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้าง (Structural equation model : SEM)
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4. การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของทักษะทางวิทยาศาสตร์ท้ งั 7
องค์ประกอบในลักษณะอื่น
5. การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับทักษะทางด้านอื่นๆ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลการบริ หารในแบบ
ต่างๆ เช่น การบริ หารที่มุ่งคุณภาพทั้งองค์กร การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน การบริ หารโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล หลักการบริ หารโรงเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศ หลักการบริ หารโดยใช้เทคนิค PDCA
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รายการอ้างอิง
กรมสามัญศึกษา. การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ
เรื่ อง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน 22-24 มิถุนายน 2544 สมาคมผูช้ ่วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา, 2544.
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มอื การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่เป็ นนิตบิ ุคคล. กรุ งเทพ ฯ : องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์, 2546.
กระทรวงศึ . พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545. กรุ งเทพ ฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์, 2546.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธุ์ เขต 2, สทศ. วิเคราะห์ ผลคะแนนสอบ O-Net, เข้าถึงเมื่อ 22 ตุลาคม
2555. เข้าถึงได้จาก http://nitade.pkn2.go.th/O-net54%20p6m3.html.
กวี วงศ์พุฒ. หัวหน้าที่ดีตอ้ งมีความคิดริ เริ่ ม. เพิม่ ผลผลิต, (32(2),2536.
. ภาวะผู้นํา พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุ งเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริ มวิชาชีพ, 2542.
เกสร กอกอง. “การรับรู้และการจัดทําสารนิทศั น์ของครู อนุบาลในโรงเรี ยนในเขต
กรุ งเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2545.
แก้วอุดร เชื้อหาญ. “การพัฒนาแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม.
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
ขัตติยา ด้วงสําราญ. “รู ปแบบการบริ หารเชิงกลยุทธ์สาํ หรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก.” ดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545. กรุ งเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.

226
คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์. พัฒนาหลักสู ตร และ
การสอน. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2525.
คุณวุฒิ คนฉลาด. ภาวะผู้นาํ . พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุรี : ภาคบริ หารการศึกษา, 2540.
จงกล งาเนียม. “สมรรถภาพของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เขตการศึกษา 10” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ภาควิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
จงจิต แก้วพา, ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ .เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.gotoknow.org/posts/306599.
จรรยารักษ์ บุณยานุ เคราะห์. “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองนักเรี ยนในการ
บริ หารจัดสถานศึกษาเอกชน : กรณี ศึกษา สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา” วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต การบริ หาร
และนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการบริหารสถานศึกษา. กรุ งเทพฯ : บุ๊คพอยท์,
2545.
จารุ นนั ท์ ปรมาธิกุล. “การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน ของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กับครู
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดพิจิตร” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2538.
จิราภรณ์ ทนนานนท์. “การศึกษาระดับสมรรถภาพและระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในจังหวัดกําแพงเพชร” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540.
จีระพงษ์ หอมสุวรรณและคณะ, “การพัฒนารู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 15 (ฉบับพิเศษ) 2556.

227
จุไรพร ของเลิศ. “ปัจจัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สํานักงานเขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550.
ฉวีวรรณ สีสม. “การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐานในหน่วยการเรี ยนรู้
วิชาเคมีทวั ่ ไปสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา.” ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2555.
ชานนท์ ต้นยอด. “การศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนกับโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตปริ มณฑลกรุ งเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริ หารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ชูสกุล คําขาว. “การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตประถมศึกษาจังหวัดศรี สะเกษ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ มหาบัณฑิต สาขาวิจยั
และประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2546.
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง, การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทํางานเป็ นทีมของพนักงานครู ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริ ญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ.์ การพัฒนาคุณภาพการคิด. การวัดผลการศึกษา (18 (1), 2540.
ซีด๊ะ หรี หน่าย, ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ และเมธี ดิสวัสดิ์. ความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการบริหารกับ
การบริหารโครงการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 รายงานวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
ณัฐจรี ย ์ ธรรมทัศนานนท์. “การพัฒนาหลักสูตรการประชุมปฏิบตั ิการแบบส่วนร่ วมสําหรับครู
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบกลุ่มทักษะ” ปริ ญญา
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2546.

228
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และคนอื่น ๆ. การสร้ างทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพ. กรุ งเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท,
2545.
ดิเรก จันทร์เพ็ญ. “การดําเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ .” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์, 2550.
ดําเกิง เงินพลับพล. “การศึกษาสภาพการดําเนินงานมาตรฐานการเรี ยนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรี ยนประถมศึกษของโรงเรี ยนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2545.
ดุษฎี โทบุราณ. “การศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลกรในการวางแผนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในเขตพ้นที่พฒั นาชายฝั ่ งทะเลตะวันออก” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
ธานินทร์ ชลจิตต์. “การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครู ผสู้ อนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
ธิดา สนองนารถ. “การสร้างแบบฝึ กทักษะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2542.
ธีระ รุ ณเจริ ญ. สภาพปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา ใน
ประเทศไทย. กรุ งเทพ ฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่ , 2545.
ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎีวจิ ยั และปฏิบัตทิ างการศึกษา
(ม.ป.พ., 2551)
นงนุช อสัมภินวงศ์. “ความต้องการพัฒนางานวิชาการของครู โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จังหวัด
จันทบุรี” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
นงลักษณ์ เรื อนทอง. “รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่มีประสิทธิผล.” ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

229
นริ นทร์ชยั พัฒนพงศา. การมีส่วนร่ วม หลักการพืน้ ฐาน เทคนิคและกรณีตวั อย่าง. พิมพ์ครั้งที่ 2
เชียงใหม่ : สิริลกั ษณ์การพิมพ์, 2547.
นวลศรี พรมจันทร์. “ความต้องการพัฒนางานวิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อนโรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร.” วิทยานิพนธ์ ค.ม.
สาขาการบริ หารการศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2544.
นฤมล ปิ่ นรอด. “ความต้องการและการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541.
นัดดา อังสุโวทัย. “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู้แบบนํา
ตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี .” ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550.
นันทนิจ เที่ยงพูนโภค. “การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิตสาขา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
นันทวัน มาลยเวช. “การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครู วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดกําแพงเพชร” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545.
นิคม ทาแดง และสุจินต์ วิศวธีรานนท์. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เอกสารการสอน
ชุ ดวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยที่ 1-5. กรุ งเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
นํ้ าทิพย์ เสือสารัตน์. การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
นํ้ าผึ้ง มีนิล. “ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิ กในการเรี ยนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กบั
คุณภาพชีวิต ที่มีต่อการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545.

230
บรรจง จันทมาศ. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (ฉบับปรับปรุ ง). พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุ งเทพฯ :
สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
บุญเถา บุราณ. “ศึกษาปัญหากาปฏิบตั ิงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดชัยภูม”ิ วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
บุญฤดี แซ่ลอ้ . “ผลของการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5”. วิทยานิพนธ์ ค.ม. ประถมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เบญจรัตน์ เรื อนงาม. “ความต้องการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของครู ปฐมวัย
โรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2548.
ประสาท อิศรปรี ดา. จิตวิทยาการเรียนรู กับการสอน. กรุ งเทพฯ : กราฟ กอาร ท, 2523.
ประสิทธิ์ เขียวศรี . “การนําเสนอรู ปแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่บริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาคุรุศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
ปรัชญา เวสารัชช์. ชุ ดฝึ กอบรมครู : ประมวลสาระหลักการจัดการศึกษา. กรุ งเทพ : ภาพพิมพ์, 2545.
ปัญหา สิทธิพล. “ความต้องการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
ปรี ดา ไกรสาลีย.์ “ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2547.
ปรี ยาพร วงค์อนุตรโรจน. จิตวิทยาการศึกษา. กรุ งเทพฯ : สหมิตร ออฟเซท, 2534.
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล. การวิจยั ในชั้นเรียน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.
พนม พงษ์ไพบูลย์และคณะ. รวมกฎหมายการศึกษาเข้ าสู่ โครงสร้ างใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
กรุ งเทพฯ:วัฒนาพานิช, 2546.

231
พรทิพา ศรี ดาคุณ. ผลการสอนโดยใช้วฏั จักรการเรี ยนรู้ที่มผี ลต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2547.
พวงทอง มีมงั ่ คัง่ . การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ ประสานมิตร
, 2540.
พันธุ์ ทองชุมนุม. การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์), 2548.
พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร, “การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรี ยนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์กบั คุณภสพชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 25.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. การพัฒนาการคิดด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : มาสเตอร์กรุ๊ ป,
2547.
พิสิทธิ์พจน์ ไชยานุกลู . “เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานการศึกษาเทศบาล เขตการศึกษา 11.” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม.
วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.
ไพโรจน์ มินสาคร. “ความต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง.” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2550.
ถวิล มาตรเลี่ยม. การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็ นฐานการบริหารจัดการ. กรุ งเทพฯ : เสมาธรรม, 2544.
ถวิล มาตรเ . การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็ นมาตรฐานการบริหารจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ : เสมาธรรม, 2545.
ทิศนา แขมมณี . กลุ่มสัมพันธ์ เพือ่ การทํางานเป็ นทีมและการจัดการเรียนการสอน. กรุ งเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
. ศาสตร์ การสอน:องค์ความรู้เพือ่ การจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพ.
พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). กรุ งเทพฯ : ด่านสุทธา, 2550.

232
ภพ เลาหไพบูลย์. แนวการสอนวิทยาศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุ ง). กรุ งเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
ภาณุเดช หงษาวงศ์. ทักษะสําหรับครู วทิ ยาศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. เชียงใหม่ : โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2543.
ภูวณัฐสร์ หนูมาก. “กระบบวนการมีส่วนร่ วมของบ้าน วัด โรงเรี ยน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรี ยน
วิถีพุทธ” วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
มงคล อิ๊ดเหล็ง. “การมีส่วนร่ วมของครู ในการตัดสินใจสัง่ การในการบริ หารโรงเรี ยนของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาจังหวัดตราด” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.mcucr.com/home/includes/editor/assets/cassroom_
cheet1.pdf.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สารัตถะและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ . นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
มังกร ทองสุขดี. การวางแผนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : บัวหลวง, 2539.
ยุพา วีระไวทยะและปรี ยา นพคุณ. เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คู่มอื ครู สําหรับ
ครู วทิ ยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์, 2540.
รัชฎาพร สุปินนะ. “ความต้องการการจัดการกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนใน
เครื ออุรสุลิน กรุ งเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนันทนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2547.
รุ่ ง แก้วแดง. โรงเรียนนิตบิ ุคคล. กรุ งเทพ ฯ : วัฒนาพานิช, 2546.
เรวดี นันทิกะ. “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เรี ยนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีการบริ หารจัดการต่างกัน ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2546.
ลัดดา ภู่เกียรติ. โครงการเพือ่ การเรียนรู้. กรุ งเทพฯ : คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เล็ก สมบัติ, กลยุทธ์ การบริหารงานสวัสดิการสังคม กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

233
วรรณทิพา รอดแรงค้า. การสอนวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นกระบวนการ. กรุ งเทพฯ : สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์. การพัฒนาการคิดของครู ด้วยกิจกรรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : กราฟิ กอาร ท, 2542.
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์. การทํางานเป็ นทีม. กรุ งเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ, 2549.
วรภาชัย เลิศวณิ ชกุล, การประชาสั มพันธ์ และการสร้ างเครือข่ าย (กรุ งเทพฯ: สํานักงานข้าราชการ
พลเรื อน, 2545.

วสันต์ สัตยกุล. “การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
วัฒนะ มาลัย. “ศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
, 2544.
วิจิตร ศรี สะอ้าน. “คําอภิปรายสนับสนุนการเป็ นนิติบุคคลของโรงเรี ยน” เอกสารในการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง โรงเรียนนิตบิ ุคคล : มิตใิ หม่ของการบริหารการศึกษา. กรุ งเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546.
วิทยา แสงจันทร์. “สภาพการมีส่วนร่ วมและความต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในงาน
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษาของครู ผสู้ อน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.
วิลาพร มาพบสุข. มนุษยสัมพันธ์ กบั การทํางานเป็ นทีม. กรุ งเทพฯ : เอชเอ็นกรุ๊ ป, 2543.
วีระพนธ์ คําดี. “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครู วิทยาศาสตร์
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.
วุฒินนท์ วิมลศิลป์ . “บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครู โรงเรี ยนมัธยมเพื่อพัฒนา
ชนบท” วิทยานิพนธ์ พบ.ม. สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์, 2533.
ศริ นทิพย์ ภู่สาํ ลี. การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา. ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี , 2542.

234
ศักดิ์ สุนทรเสณี . เจตคติ. กรุ งเทพฯ : รุ่ งวัฒนา, 2531.
ศิริพร ตันติยมาศ. “รู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายโรงเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุ งเทพมหานคร” ปริ ญญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
ศรี สุพรรณ จันทนสมิต. “การศึกษาผลการดําเนินงานการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. คู่มอื การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่เป็ นนิตบิ ุคคล. กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์คุรุสภา, 2546.
สงขลา วิชยั ขัทคะ. “บทวิเคราะห์เรื่ อง สภาพความเป็ นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะมีผลกระทบต่อการบริ หารการศึกษาอย่างไร.” เอกสารในการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง นิตบิ ุคคลในมิตใิ หม่ของการบริหารการศึกษา. กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546.
สนิท ซื่อสัตย์, “สภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทัศนะของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.”
วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริ หารการศึกษา) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2543.
สถาบันการจัดการนานาชาติ, การประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่ งขันประเทศ
ต่าง ๆ 60 อับดับของโลกโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD : International
Institute for ManagementDevelopment) ประจําปี 2557. เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน
2557. เข้าถึงได้จากhttp://www.oknation.net/blog/chainoy70/2014/07/17/entry-2.
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กรุ งเทพฯ : สถาบันส่งเสริ มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2531.
. คู่มอื ครู วชิ าวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546.
. การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กรุ งเทพฯ : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2546.

235
สม มัง่ คัง่ . “ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับบรรยากาศองค์การของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2532.
สมเดช สีแสง. คู่มอื ปฏิบัตริ าชการและเตรียมสอบผู้บริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 7. ชัยนาท : ชมรมพัฒนา
ความรู้ดา้ นระเบียบกฎมายและมาตรฐานวิชาชีพครู , 2545.
สมนา วีระวงษ์. “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของครู
วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538.
สมยศ นาวีการ. การบริหารแบบมีส่วนร่ วม. กรุ งเทพ ฯ : บรรณกิจ, 2545.
สมสุข ธีระพิจิตร. ประมวลสาระชุ ดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ . นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
สมหมาย มิ่งพฤฒิ. “พฤติกรรมผูน้ าํ และปัจจัยบรรยากาศที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2546.
สมหมาย หวลอาวรณ์. “ศึกษาลักษณะการตัดสินใจสัง่ การของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของ
ผูส้ อนโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอวังนํ้ าเย็น สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ และคณะ. รายงานการวิจยั เอกสารเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
กรุ งเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2543.
สันติสุข, การนําทฤษฎีบริหารการศึกษามาใช้ ในการบริหารโรงเรียน. เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม
2556.เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/322520.
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. “รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา.” วารสารวิชาการ, 2545.
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. ชุ ดฝึ กอบรมผู้บริหารระดับสู ง เล่มที่ 1
กรุ งเทพฯ : สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541.

236
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แนวคิดและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554). กรุ งเทพฯ:
สํานักนายกรัฐมนตรี , 2549.
. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549.
กรุ งเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักชัน่ , 2544.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ยกระดับคุณภาพของโรงเรียน. เข้าถึง
เมื่อ 28 ตุลาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.kruthai.info/view. php?article
_id=1613.
สําราญ หาญประเสริ ฐ. “การมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
สิริวรรณ ศรี พหุล. เทคนิคการสอน. กรุ งเทพฯ : อรรถพล, 2544.
สุจิตรา ศุภพงษ์. “การบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
สุจินต์ วิศวธีรานนท์. วิธีสอนวิทยาศาสตร์ แบบมืออาชีพ. กรุ งเทพฯ : อักษราการพิมพ์, 2548.
สุดาพร ทองสวัสดิ์และสุจิตรา จรจิตร, “การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการบริ หารสถานศึกษา” บทความวิจยั เสนอในการประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4, 10 พฤษภาคม 2556: 338 – 348.
สุภาพร รัตน์นอ้ ย. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงานกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2. สารนิพนธ์หลักสูตรปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2552.
สุรชัย เทียนขาว. “แนวทางและปัญหาของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี.” งานวิจยั สถาบัน
ราชภัฏเทพสตรี , 2544.
สุรินทร์ คํานึงครวญ. “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน
ของครู วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา

237
มหาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.
สุรียพ์ ร จึงประเสริ ฐศรี . “แนวคิดในการบริ หารแบบ SBM (School-based management).”
วารสารสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2544.
สุวิทย์ มูลคํา. 21วิธีการจัดการเรียนรู้: เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด. กรุ งเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544.
สุทธิเมธ ชัยเพชร์. “การศึกษาปัญหาการปฏิบตั ิงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง 2533) ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษา 4.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
สุเทพ พงศ์ศรี วฒั น์, เอกสารการสอนรายวิชาพฤติกรรมองค์การ. เชียงราย : คณะครุ ศาสตร์สถาบัน
ราชภัฏเชียงราย, 2544.
สุเมธ แสงนิ่ มนวล. ทําอย่างไรจึงจะเป็ นนักบริหารชั้นยอด. กรุ งเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544.
เสนอ อาจเอื้อ. “การศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครู วิทยาศาสตร์
ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2540.
เสริ มศักดิ์ โรยสุวรรณ. “ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนของ
ข้าราชการ ครู สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิททยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์. “การกระจายอํานาจทางการศึกษา” งานวิจยั บทความที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน. กรุ งเทพฯ : ถ่ายเอกสาร, 2537.
เสริ มศักดิ์ วิ. รายงานการวิจยั เรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาไทย. กรุ งเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคนอื่น ๆ. การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา.
กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก. การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุ งเทพฯ
: บุ๊คพอยท์, 2544.
หนึ่งนุช กาฬภักดี. การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ขอนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

238
วิทยาศาสตร์แบบปฏิบตั ิการตามแนวคอนสตรัคติวิสซึ่มกับการสอนตามคู่มือครู .
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2543.
อนงค์ อนันตริ ยเวช. “ศึกษาการมีส่วนร่ วมในมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย:
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544.
อนันตชัย อุทยั พัฒนาชีพ. การมีส่วนร่ วมของพนักงานกับการเพิ่มประสิทธิผล, ข่ าวศู นย์กฎหมาย
ธุรกิจ, 9 (92) : 36.
อภิญญา กังสนารักษ์, “รู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในองค์กรที่มีประสิทธิผล ระดับคณะ
ของสถาบันอุดมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544.
อภิญญา เวชยชัย. การมีส่วนร่ วมของพ่อแม่ผ้ปู กครองในการพัฒนาการศึกษา. กรุ งเทพ ฯ :
วัฒนาพานิช, 2544.
อัจฉรา จ่ายเจริ ญ. “ความต้องการของอาจารย์และผู้ปกครองเกีย่ วกับการบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)” รายงานวิจยั ภาค
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ, 2539.
อํานาจ เจริ ญศิลป์ . วิทยาศาสตร์ กบั สังคม. กรุ งเทพฯ : โอ เอส พริ ้ นติ ้ ง เฮาส์, 2546.
อุทยั บุญประเสริ ฐ. การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรู ปแบบการ
บริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management). กรุ งเทพฯ : คุรุสภา
ลาดพร้ าว, 2543.
อุทยั บุญป. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
อุทยั บุญประเสริ ฐ และจิราภรณ์ จันทร์สุพฒั น์. “รายงานการวิจยั เรื่ องภารกิจโครงสร้างและ
อัตรากําลังในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, ” เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนาเรื่ องการกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา : บริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน 8-9 กุมภาพันธ์ 2545. กรุ งเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545.

239
อุทยั สุมิพนั ธ์. “ความต้องการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในจังหวัดระยอง” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
ภาษาอังกฤษ
AAAS. 150 ปี แห่งความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ของต้นกําเนิด AAAS:
1848-1899 . แหล่งที่มา : http://www.aaas.org/. เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2556.
A. Bryman. Leadership in Organization. London : Routedge & Kegan Paul, 1986.
Alastair T. White. Why Community Participation United Nation : Children’s Fund, 1982.
Allport, Gardon W.. “Attitude” in C. Murchison ed., Handbook of Social Psychology.
Clark University Press: Mass, 1935.
American Assosiation for the Advancement of Science. Science-a process approach :
commentary for teachers. Washington D.C. : AAAS, 1974.
Anthony, William, P. Participative Management. Massachusetts : Addison-Wesley, 1978.
Cheng. School Effectiveness and School-based Management : A Mechanism for
Development. London : The Falmer Press, 1996.
Cohen , M John and Uphoff Norman T. " Participation ' s Place in Rural Development : Seeking
Clarity Through Specificity. " World Development, 1980.
Collette, Alfred T, & Eugene L. Chiappetta. Science instruction in the middle and secondary
school. Columbus, Ohio : Charles E. Merrill, 1986.
Cunningham,William G, & Cordeiro, Paula A. Education Administration : A Problem Bese
Approach. Boston : Allyn and Bacon, 2000.
David C. McClelland. The Achieving Society. New York : Van Nostrand, 1961.
Davis Keith and John W.Newstrom, Human Behavior at Work:Oganizational,7th
ed.International Student Edition (New York:McGraw-Hill Book
Company,1989).241.
Dressel , P. L. and Mayhew , L. B. General Education : Explorations in Evaluation.
Washington D.C. : American Council on Education, 1967.
Edley, D.A. World class school for every child : The challenge of reform in
Pennsylvania. Boston : Harward University Law School, 1992.

240
Erdeljac, C.P., “Participate Decision Making in Pennsylvania Public School Perception of
Superintendents and Teacher Union Presidents” Dissertation Abstracts
International, 3250-A, 1985.
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, 3204-A, 1986.
Gauld, C. The Scientific Attitude and Science Education. A Critical Reappraised, Science
Education, 1982.
Good, C. V. Dictionary of Education. New York : McGraw – Hill, 1973.
Gosbi, 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.
Gray A. Yukl. Leadership in Organizations. United States of America: Prentice-Hall, 1981.
Hack, Walter G, Candoli, I & Ray, John R. School Business Administration : A Planning
Approach. 5th ed. Boston : Allyn and Bacon, 1995.
Haladyna, I. & Shaughnessy, J. “Science Education, 66(4).” Attitude Toward Science : A
Quantitive Synthesis, 1982.
Hoagland, 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, 3550-A, 1986.
Hungtington, Sammual p. and Nelson, Joan. No easy choice: Political participation in
developing contries. New York : Mc Grew – Hill, 1975.
Katzenbach, J.R., and Smith, D.K. The Wisdom of Teams : Creating the High –Performance
Organization. Boston : Harvard Business School, 1993.
Lawler.E.E. High Involvement Managemant San Francise: Jersey Bass, 1986.
Likert, Rensis. “The Method of Constructing and Attitude Scale” Reading in Attitude Theory
and Measurement Fishbeic, Matin, Ed. New York : Wiley and Son, 1967.
M. Sashkin. A Manager’s guide to participative management New York : AMA.

241
Membership Publications Division, 1982.
McClelland, David C. The Achieving Society. Princeton : Van Nostrand, 1961.
Miller, Jeffery Alan., “Required Teacher Participation in Curriculum Planning and
Implementation of Curriculum Guides” Dissertation Abstract International, 320A, 1989.
Mohrman, S.A. & Wohlstetter, P. School-based management: Organizing for high
Performance. San Francisco, CA : Jossey-Bass, 1994.
Murata, 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.
Nakayama, Genzo. A Study of the Relationship between Cognitive Styles and Integrated
Science Process Skill. CD-ROM North Carolina : Microfiche, Acc.No. ED291592,
1982.
National Research Council [NRC]. National Science Education Standards. Washington,
DC : National Academy Press, 1996.
Padilla, Okey and Dillashaw. “The Two Meaning of Mathematics” Science Education, 1983.
Padilla, Michael J. and others. “The Relationship Between Science Process Skill and Formal
Thinking Abilities” Journal of Research in Science Teaching, 1984.
Pajak, P. Identification of Supervisory Proficiency Project. Althea,Georgia:Department of
Curriculum and Supervision, University of Georgia,1990.
Rahman, A.S.A., “Administrator’s Participation in the Decision-making Process : A Case
Study of King Faisal University in Saudi Arabia” Dissertation Abstract
International, 1448-A, 1986.
Robert J. House. Managerial Process and Organization Behavior. New York : Scott.
Foresman and Company, 1976.
Robert, James and Irving, Paul. Leadership and organization. New York : McGraw – Hill,
1961.
Rosalind Levacic. Local Management of School Buck : nsham : Open University Press,
1995.

242
Russell C. Swansburg. Management and Leadership for Nurse Managers. Boston : Jones and
Bartlett Publishers, 1996.
Trojack, Doris A. Science with Children. New York : McGraw Hill,Inc, 1979.
Stevens T.J & R.K Atwood. “Interest Score as Prediction of Science Process Performance
for Junior High Students” Science Education, 1978.
Strawitz, M. Barbara and Mark R. Malone. “Preserve Teacher Acquisition and Retention of
integrated Science Process Skill : A Comparison of Teacher-directd and selfinstructional Strategies” Journal of Research in Science Teaching, 1987.
Victor H. Vroom and Edward L. Deci. Management and Motivation. New York : Penquin
Book Ltd., 1970.
Widden, Marvin Frank. “A Product Evaluation of Science-A Process Approach” Dissretation
Abstracts International, 1972.
Wohlstetter, P., and Mohrman,S.A., Assessment of school-based management, Retrieved
November 5, 2012, From http://www.ed.gov/pubs/SER/SchBasedMgmt.
Yin Cheong, Cheng. “The theory and characteristics of school-based management”
International Journal of educational management, 1993.

243

ภาคผนวก

244

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
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แบบสอบถามงานวิจยั
เรื่อง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
----------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
โปรดกาเครื่ องหมาย



ลงใน o หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
สําหรับผูว้ ิจยั

1. เพศ
o ชาย

o หญิง

2. อายุ

o ไม่เกิน 30
o 41-50 ปี
3. วุฒิการศึกษา
o ปริ ญญาตรี
o ปริ ญญาเอก
4. ตําแหน่งที่รับผิดชอบในสถานศึกษา
o หัวหน้าสาระการเรี ยนรู้

o

วิทยาศาสตร์
หัวหน้าสาระการเรี ยนรู้อื่น

(โปรดระบุ………… .…)
5. ประสบการณ์การทํางาน
o ไม่เกิน 5 ปี
o 11-15 ปี

o 30 – 40 ปี
o 51 ปี ขึ้น
o ปริ ญญาโท
o อื่นๆ (โปรดระบุ……….)
o ครู สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
oครู สาระการเรี ยนรู้อื่น
(โปรดระบุ………… .…)

o
o

6 – 10 ปี
15 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําชี้แจง แบบสอบถามข้อมูลด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 180 ข้อ แต่ละข้อเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้ท่านทํา
เครื่ องหมาย  ลงในช่องให้ตรงกับสภาพที่เป็ นจริ ง โดยพิจารณาดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในระดับมากที่สุด

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

รายการ
1. ทักษะการสั งเกต
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตแสดงถึงความมีภาวะผูน้ าํ
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตจากผลการนิเทศการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตความก้าวหน้าของผลการดําเนินแผนงาน
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตความคุม้ ค่าการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
คุม้ ค่า
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่ส่งผล
ต่อองค์กรและปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ บทขององค์กร
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตในการพัฒนาตนเองของครู /พัฒนาหลักสู ตร
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการสังเกตผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทั้งก่อนเรี ยน-ระหว่าง
เรี ยน-หลังเรี ยน
2. การวัด
ผูบ้ ริ หารมีการวัดผลประเมินผลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องมือให้เหมาะสมกับงาน
ผูบ้ ริ หารใช้เครื่ องมือในการวัดผลประเมินที่หลากหลายเชื่อถือได้
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13

ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวัดผล ประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุ งนํามาใช้
3. การจําแนกประเภท
ผูบ้ ริ หารมีการจําแนกชนิดและประเภทของการวัดที่เหมาะสม
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการจําแนกในการสั ่ งการตามความรู ้ความสามารถ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องชัดเจน
ผูบ้ ริ หารมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ถูกต้องเหมาะสม
ผูบ้ ริ หารมีการจัดสรรงบประมาณมากน้อยตามลําดับความสําคัญเหมาะสม
กับโครงการ
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ ,ประเมินความ
คุม้ ค่าการใช้งบประมาณ
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการจําแนกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และจัดครู ตามความรู ้
ความสามารถ
ผูบ้ ริ หารมีการจําแนกงานเป็ นกลุ่มย่อย ประชุมมอบหมายงานแต่งตั้ง
หัวหน้ากลุ่มงานเพื่อรับผิดชอบงาน
ผูบ้ ริ หารมีการแบ่งงาน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมเพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ผูบ้ ริ หารมีการจัดสรรการให้ขวัญและกําลังใจความดีความชอบตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน
4. การหาความสั มพันธ์ ระหว่ างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
บุคลาการสามารถปฏิบตั ิงานได้หลายงานโดยการบูรณาการ
ผูบ้ ริ หารสามารถนํางบประมาณไปใช้อย่างคุม้ ค่าโดยการเฉลี่ยจ่ายในทุก
กิจกรรมและทุกโครงการ ถูกตามตามกฎระเบียบงบประมาณ
ผูบ้ ริ หารมีการใช้อาคารสถานที่และห้องปฏิบตั ิการพิเศษต่างๆ จัดแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้เกิดความคุม้ ค่า
5. การใช้ ตัวเลขหรื อการคํานวณ
ผูบ้ ริ หารใช้ทกั ษะการคํานวณ ต้นทุน กําไรในการทําโครงการ/ดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารมีการคํานวณอัตรากําลังบุคลากรกับจํานวนนักเรี ยนที่รับผิดชอบ
ตามระเบียบของ สพฐ.
ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนายกระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกลุ่มสาระให้สูงขึ้น
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 3 ตามนโยบาย สพฐ.เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
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38
39
40
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เรี ยน เช่น NT,LAS,O-Net.
ผูบ้ ริ หารมีการจัดทําแผนประกันการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงินเพื่อ
คํานวณต้นทุนผลผลิต
6. การจัดการกระทําและสื่ อความหมายข้ อมูล
การบริ หารเชิงวิทยาศาสตร์ มีการกําหนดมาตรฐานของงาน หลีกเลีย่ งการ
ทํางานที่ก่อให้เกิดการสู ญเสี ย
ผูบ้ ริ หารมีการจัดทําโครงสร้างการบริ หารงานของสถานศึกษาสื่ อความหมาย
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ผูบ้ ริ หารมีการกําหนดนิยามในการประชุมให้เข้าใจโดยกําหนดเนื้อหา
ขอบข่าย กําหนดเวลาวันสิ ้ นสุ ดงาน,มอบภาระงานให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดย
กําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานชัดเจน
7. การลงความคิดเห็นจากข้ อมูล
ข้อมูลสารสนเทศได้จาก วิธีคิด วิธีทาํ วิธีแก้ปัญหา วิธีประเมิน วิธีวดั ที่เป็ น
เชิงวิทยาศาสตร์
ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารงบประมาณ การรายงานผลให้เกิดความคุม้ และให้ผมู ้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบ และด้วยการประเมินผล
ผูบ้ ริ หารให้ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และกํากับนิเทศ
ติดตาม มีการรายงานผลผลการจัดการศึกษาให้ผปู ้ กครองได้ทราบ
ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หารมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนได้รับทราบมี
การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์
8. การทํานายหรือพยากรณ์
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นการประมาณการงบประมาณ
ดําเนินการโครงการ
ผูบ้ ริ หารสามารถพยากรณ์โครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ผูบ้ ริ หารมีการประเมินความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
ผลการนิเทศครู สามารถพยากรณ์ความสําเสร็ จของการบริ หารได้
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมสามารถพยากรณ์การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานได้
มีการพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศสามารถพยากรณ์ความเป็ น
ผูน้ าํ ที่ทนั ต่อสถานการณ์ได้
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9. การตั้งสมมติฐาน
44 ผูบ้ ริ หารสามารถตั้งสมมติฐานผลอันเกิดจากแผนปฏิบตั ิการณ์ได้ล่วงหน้า
45 ผูบ้ ริ หารสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาภายใน
องค์กรได้อย่างสร้างสรรค์
46 ผูบ้ ริ หารสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาได้และสามารถตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างมีเหตุผล
47 ผูบ้ ริ หารตั้งสมมติฐานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
48 ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งบุคลากรได้ล่วงหน้า
ตามแผนปฏิบตั ิการระยะ สั้น-กลาง-ยาว
49 ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดทําและเสนอของบประมาณในการ
พัฒนาองค์กร
50 ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนล่วงหน้าในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
51 ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนล่วงหน้าในการบริ หารงานธุรการในองค์กรให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
52 ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนล่วงหน้าด้านอาคารสถานที่ให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตัวภายใน
องค์กร
53 ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนล่วงหน้าในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
54 เมื่อมีการประชุมหรื อสั ่ งการผูบ้ ริ หารได้นิยามความหมายให้ชดั เจนเพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
55 ผูบ้ ริ หารมีการกําหนดกฎระเบียบด้านวินยั และการรักษาวินยั ของครู และ
นักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
5 6 ผูบ้ ริ หารมีการควบคุมตัวแปรในการบริ หารไม่ให้เกิดผลลบ
57 ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
12. การทดลอง
58 ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการทดลองกับโครงการต่างๆอย่างหลากหลาย
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59

ผูบ้ ริ หารมีการทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการเรี ยนการสอนที่มี
ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตร
13. การตีความหมายข้ อมูลและการลงข้ อสรุป
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั ชุมชน มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือชุมชนและ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ผูบ้ ริ หารมีการประเมินผลการทํางานแต่ละปี เพื่อเปรี ยบเทียบแล้วนํามา
ปรับปรุ ง
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างผูบ้ ริ หารมีการหาข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดขององค์กร
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การบริหารแบบมีส่วนร่ วม
ผูบ้ ริ หารให้การไว้วางใจกัน โดยยอมเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
บุคคลากรทุกภาคส่ วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายร่ วมกัน
บุคคลกรทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบดําเนินการในโครงการและมี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกัน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงพอใจการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพโดยมีความเป็ นอิสระ
หรื อความเป็ นตัวตนของตนเอง
บุคลากรมีความผูกพันต่อกันและรู ้สึกเป็ นเจ้าของหน่วยงานร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย ตัดสิ นใจในการทํางาน
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับบุคลากรในการปฏิบตั ิงานอย่างเท่าเทียมกัน
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน แก้ไข ทบทวนการปฏิบตั ิงาน
อย่างสมํ่าเสมอ
มีการให้ขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรมีความเต็มใจและไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ผูบ้ ริ หารมีการสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเองในการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ่ วมงานมีสุขภาพจิตดีทุกคน
ผูบ้ ริ หารสร้างความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ
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ผูบ้ ริ หารมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
ผูบ้ ริ หารมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มีการใช้คนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
การมีส่วนร่ วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารมีการเพิ ่ มแรงจูงใจโดยมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
มีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษาและแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
ทุกภาคส่ วนของสังคมมีการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นเพื่อเพิ ่ มประสิ ทธิผลของงาน
บุคลากรมีโอกาสในการตัดสิ นใจกําหนดนโยบาย กลยุทธ์และประเมินผล ,
การวัดผลประเมินผล
88 มีส่วนร่ วมในการกระตุน้ ให้เกิดทัศนคติในทางเกื้อกูลองค์การ นําไปสู่
เป้ าหมายที่กาํ หนด
89 ระบบสื่ อสารภายในองค์การมีความคล่องตัว เป็ นอิสระทั้งแนวดิ ่ งและ
แนวราบ
90 ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิ ดเผยและ
กว้างขวางเกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์การ
91 การทํางานมีลกั ษณะกระจายไปในหมู่ผรู ้ ่ วมงานให้ควบคุมดูแลกันเอง
92 ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีแก้ปัญหาเป็ นหลัก หลีกเลี่ยงวิธีตาํ หนิหรื อดุด่า
93 ผูบ้ ริ หารเชื่อตามทฤษฏี X,Y ของMc Gregor ที่ว่ามนุษย์มีท้ งั ส่ วนดี และ
ส่ วนที่ตอ้ งแก้ไข
94 ผูบ้ ริ หารมีความเชื่อว่าองค์การเป็ นสถานที่สาํ หรับการพัฒนาและดํารงชีวิต
95 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการส่ งเข้าอบรมเพื่อเพิ ่ มประสิ ทธิภาพ
ในการทํางาน
96 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางานเป็ นทีม
97 เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทุกระดับในองค์การ
98 ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการเสี ยสละ
99 มีส่วนร่ วมในการเจรจาต่อรองเพื่อดําเนินกิจกรรม
100 การมีส่วนร่ วมทํางานในรู ปแบบคณะกรรมการ
101 การมีส่วนร่ วมที่ใช้กบั กลุ่มงานเฉพาะกิจ
102 มีส่วนร่ วมโดยนําแนวคิดแบบหมุดเชื่อมโยง คือ ประสิ ทธิภาพของการ
ทํางานเป็ นกลุ่ม การประสานงานกัน,การบริ หารมุ่งคุณภาพ และ
ประสิ ทธิผลในหน่วยงาน

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

252
ข้อ

รายการ

103 ผูบ้ ริ หารมีการใช้อาํ นาจเผด็จการแบบมีศิลป์ เป็ นการใช้อาํ นาจแบบมีเมตตา
104 การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน 4 ด้านคือ งานวิชาการ งานบุคลากร, งาน
งบประมาณและงานบริ หารทัว่ ไป
105 การมีส่วนร่ วมด้านการสร้างสื่ อเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
106 มีส่วนร่ วมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อวิจยั พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรี ยนรู ้
107 มีส่วนร่ วมในด้านการนิเทศ
108 ผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าํ
109 บุคลากรทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการบริ หารองค์การ
110 ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารแบบเครื อข่ายประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
111 ผูบ้ ริ หารใช้ระบบ ICT เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่สามารถส่ งข่าว/ติดต่อสื่ อสาร
ได้รวดเร็ วและทุกรู ปแบบ
112 เชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มงานในองค์กร ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและหลากหลายในการบริ หารจัดการ
113 นักเรี ยนใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าในการเรี ยนและมีการนําเทคโนโลยีที่
หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
114 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการมีอาํ นาจเต็มในการปฏิบตั ิงาน
115 ผูบ้ ริ หารมีการสร้างความเป็ นเอกภาพในหน่วยงาน
116 ผูบ้ ริ หารมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
117 การมีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์
118 ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น ร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ
ในดําเนินงานภายในองค์กรเพื่อทราบความต้องการ และการพัฒนา
119 ผูบ้ ริ หารแบ่งงานให้ทุกคนมีส่วนร่ วม มีการมอบงานให้ตามความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสม
120 มีการบริ หารความขัดแย้งด้วยวิธีพูดคุยทําความเข้าใจ
121 ผูบ้ ริ หารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงานและร่ วมนําองค์กรไปสู่
ความสําเร็ จ มีบทบาทร่ วมในการบริ หาร
122 ผูบ้ ริ หารคัดสรร/เลือกคนทํางานโดยไม่คาํ นึงถึงวัยแต่ดูที่ความรู ้
ความสามารถ
123 การแต่งตั้งบุคลาการทํางานไม่ควรเลือกฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
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124 ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้กบั บุตรหลานของตนเอง
125 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากหลากหลายอาชีพ
126 ผูบ้ ริ หารมีการประชุมปรึ กษาหารื อทั้งแบบเป็ นทางการและแบบไม่เป็ น
ทางการ
127 การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมต้องสนองชุมชน ภูมิภาค ท้องถิ ่ น ผูป้ กครอง
ศิษย์เก่าและสถานศึกษา
128 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการ SWOT วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค
ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
129 เพื่อความสําเร็ จของโครงการ มีนาํ กระบวนการบริ หารโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยเข้ามามีส่วนร่ วม
130 ผูบ้ ริ หารมีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ แต่งตั้ง
คณะกรรมการหลายฝ่ ายประเมินผลงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
131 ผูบ้ ริ หารมีกระบวนศิลปะการบริ หารให้อยูใ่ นความพอดี
132 การบริ หารเน้นการทํางานเชิงรุ ก
133 บริ หารโดยใช้ภาวะผูน้ าํ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา/ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบภาระงาน
134 ผูบ้ ริ หารสร้างความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
135 ผูบ้ ริ หารมีการสื่ อสารแบบ two way
136 ผูบ้ ริ หารศึกษาข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ข้อบังคับในการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วม
137 ผูบ้ ริ หารให้นาํ้ หนักมากน้อยต่อการมีส่วนร่ วมกับภาระงาน 4 ด้าน คืองาน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริ หารทัว่ ไป
138 องค์กรเป็ นแบบเปิ ด/ปิ ด เหมาะสมตามสถานการณ์
139 เพิ ่ มผลผลิตและประสิ ทธิภาพภายในองค์กร
140 เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลง
141 ผูบ้ ริ หารมีการตัดสิ นใจ/สั ่ งการมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
142 ผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานมีสัมพันธ์ที่ดี การทํางานภายในองค์กรราบรื่ น
143 เกิดความรู ้สึกผูกพันเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรรักองค์กร
144 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารหลายรู ปแบบมาบูรณาการและสร้างแรงจูงใจ
145 ผูบ้ ริ หารใช้ทฤษฎี PDCA นํามาบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการวางแผนระยะ
สั้น-กลาง-ยาว
146 ผูบ้ ริ หารมีการตัดสิ นใจโดยใช้การประชุม ให้ทุกคน win-win
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148
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ผูบ้ ริ หารมีข้ นั ตอนดําเนินกิจกรรมต้องมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูบ้ ริ หารมีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการสื่ อสารที่ชดั เจน
ผูบ้ ริ หารระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อเพิ ่ มศักยภาพในการบริ หารจัดการ
การมีส่วนร่ วมส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมช่วยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
มีส่วนร่ วมบริ หารเพื่อเข้าสู ประชาคมอาเชี่ยน เป็ นสากลตามนโยบายสพฐ.
มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยใช้
บริ หารโดยการกระจายอํานาจ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามนโยบาย
สพฐ.
ทุกภาคส่ วนในองค์กรใช้ ระบบ ICT
ผูบ้ ริ หารนําหลัก R&D (วิจยั และพัฒนา)เพื่อนํามาแก้ปัญหาการบริ หาร
ผูบ้ ริ หารนําวิธี R&D (วิจยั และพัฒนา) เพื่อจัดการเรี ยนการสอน และการมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิรูปการศึกษา
ผูบ้ ริ หารนําวิธี R&D (วิจยั และพัฒนา) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมประกอบด้วย สถาบัน/องค์กร
คนและงาน
มีการศึกษาดูงานของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูบ้ ริ หารวินิจฉัยองค์กรเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ผูบ้ ริ หารมีการระดมสมองจากทุกภาคส่ วน
ผูบ้ ริ หารมีการทํา work shop เป็ นกลุ่มเล็กที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และ
การประเมินผล
ผูบ้ ริ หารมีการจัดเวทีสาธารณะให้แสดงความสามารถ
ผูบ้ ริ หารสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานให้เกิดความสามัคคี ลดการต่อต้าน
ในองค์การ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิงานในแต่ละส่ วนเต็มความสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ การเป็ นองค์การที่มีประสิ ทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละระดับมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผน การ
จัดการองค์การ การสั ่ งการ การควบคุม

153
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158
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160
161
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164
165
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168
169
170

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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ข้อ

รายการ

171 ลดค่าใช้จ่ายในการ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบเป็ นการเพิ ่ มผลผลิต
บริ หารงานเพิ ่ มคุณภาพงาน
172 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างกิจกรรม
173 ผูบ้ ริ หารเสริ มสร้างพลังด้วยการก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่ วมที่เป็ น
รู ปธรรม
174 ผูบ้ ริ หารมีการทํางานที่เน้นพฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม
175 มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเน้นการบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์ที่ร่วมกัน
กําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนเน้นคุณภาพผูเ้ รี ยน
176 ผูบ้ ริ หารมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัญหา
177 ผูบ้ ริ หารมีการใช้กลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร
178 ผูบ้ ริ หารนําวิธีการบริ หารแบบความมัน่ คงกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ไม่น่า
ไว้วางใจ
179 ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากร
180 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามโดยการสนับสนุนด้านทรัพยากรและการ
ประสานความร่ วมมือ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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แบบแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการวิจยั
เรื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
…………………………….
แบบแสดงความคิด เห็นฉบับนี้ เป็ นส่ วนสําคัญยิ่ งก่อนการสรุ ปผลการวิจยั กล่าวคื อ
เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบรู ปแบบ โดยผูว้ ิจยั กําหนดกรอบการตรวจสอบรู ปแบบ 4 ด้าน คือ ด้าน
ความเหมาะสม (propriety standards) ด้านความเป็ นไปได้ (feasibility standards) ด้านความเป็ น
ประโยชน์ (utility standards) และด้านความถูกต้องครอบคลุม(accuracy standards) หลังจากที่ท่าน
ได้ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจ ารณาแล้ว ขอความกรุ ณ าจากท่ านในการให้ข ้อคิ ดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อสรุ ปผลงานวิจยั ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ข้อเสนอแนะของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
สําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูท้ ี่สนใจ เพื่อนํารู ปแบบนี้ ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา หรื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาต่อไป
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ท่านได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ครั้งนี้

นางรัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย
นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เพือ่ ประกอบการพิจารณา ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
……………………………
ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์………………………………………………….................…………………………
ตําแหน่ง……………………………………………………………………….............……………….
วุฒิการศึกษา……………………………………………………………………………..............…….
ตอนที่ 1 ก่อนที่ท่านจะแสดงความคิดเห็น ผูว้ ิจยั ขอให้ขอ้ มูลดังเอกสารประกอบแบบแสดงความ
คิดเห็นที่แนบ สรุ ปข้อค้นพบงานวิจยั
การวิเคราะห์ ตัวแปรต้ น (องค์ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผู้บริหาร)
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผู้บริ หารด้ วยวิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA ) ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรต้นดังนี้
สัญลักษณ์
ตัวแปรที่ให้ยนื ยัน
กลุ่มตัวอย่างยืนยัน
X1 – x9(9ตัว)
การสังเกต(sk 1)
ยืนยัน 7 ตัว
X10– x13(4ตัว)
การวัด(sk 2)
ยืนยัน 3 ตัว
X14 – x23(10ตัว)
การจําแนกประเภท(sk 3)
ยืนยัน 7 ตัว
X24 – x26(3ตัว)
การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา(sk 4)
ยืนยัน 3 ตัว
X27 –x30(4ตัว)
การคํานวณและการใช้จาํ นวน(sk 5)
ยืนยัน 2 ตัว
X31- x33(3ตัว)
การจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล(sk 6)
_
X34 –x37(4ตัว)
การลงความเห็นจากข้อมูล(sk 7)
_
X38 –x43(6ตัว)
การทํานายหรื อการพยากรณ์ (sk 8)
ยืนยัน 4 ตัว
X44 –x53(10ตัว)
การตั้งสมมติฐาน (sk 9)
ยืนยัน 8 ตัว
X54 –x56(3ตัว)
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (sk 10)
_
X57 –x58(2ตัว)
การกําหนดและการควบคุมตัวแปร (sk 11)
_
X59 –x60(2ตัว)
การทดลอง (sk 12)
_
X61 –x64(4ตัว)
การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ป(sk 13)
_
จะเห็นว่าตัวแปรต้นที่ให้ตวั อย่างองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA ) คงเหลืออยูเ่ พียงตามที่
ปรากฏในสดมภ์ที่ 3
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จากกรอบข้อมูลตัวแปรต้นตามตารางที่แสดงข้างบนขอให้ท่าน โปรดทําเครื่ องหมาย

 ลงใน

ช่องที่ท่านมีความคิดเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง
ความคิดเห็น
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง
ไม่
ไม่
เหมาะ
เป็
น
เป็
น
ไป
ถู
ก
เหมาะ
ถูก
สม
ไปได้
ไม่
ไ
ด้
ต้
อ
ง
สม
ต้อง
ตัวแปรต้นทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของผูบ้ ริ หาร
1.การสังเกต(X1 )

ทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารและ
การบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม

2.การวัด(X2 )
3.การจําแนกประเภท(X3 )
4.การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา(X4 )
5.การใช้ตวั เลขหรื อการ
คํานวณ (X5 )
6.การทํานายหรื อการ
พยากรณ์(X6)
7.การตั้งสมมติฐาน(X7)

การใช้ประโยชน์
เป็ น
ไม่เป็ น
ประโยชน์ ประโยชน์

259
ตอนที่ 2 ก่อนที่ท่านจะแสดงความคิดเห็น ผูว้ ิจยั ขอให้ขอ้ มูลสรุ ปตัวแปรตาม คือ การบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
การวิเคราะห์ ตัวแปรตาม(องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตัวแปรตาม คือ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วิธีการหาตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis : EFA) ปรากฏผลสรุ ปดังนี้คือ
จากผลการศึกษาวิจยั สรุ ปได้ว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ รวม 66 ตัวแปร คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Y1) มีตวั แปรที่สังเกตได้จาํ นวน 22 ตัวแปร
2. การติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร (Y2) มีตวั แปรที่สังเกตได้จาํ นวน 15 ตัวแปร
3. การสร้างบรรยากาศภายในองค์กร (Y3) มีตวั แปรที่สังเกตได้จาํ นวน 11 ตัวแปร
4. การทํางานเป็ นทีม (Y4) มีตวั แปรที่สังเกตได้จาํ นวน 7 ตัวแปร
5. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารของผูร้ ่ วมงาน (Y5) มีตวั แปรที่สังเกตได้จาํ นวน 3 ตัวแปร
6. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร(Y6) มีตวั แปรที่สังเกตได้จาํ นวน 5 ตัวแปร
7. การมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั และพัฒนา (Y7) มีตวั แปรที่สังเกตได้จาํ นวน 3 ตัวแปร
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จากกรอบข้อมูลตัวแปรตามที่ปรากฏข้างบนนี้ขอให้ท่านโปรดทําเครื่ องหมาย

 ลงในช่องที่

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารและ
การบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม
ตัวแปรตามการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
1.มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ(Y1)
2.การสื่ อสารภายในองค์กร(Y2)
3.บรรยากาศภายในองค์กร(Y3)
4.การทํางานเป็ นทีม(Y4)
5.การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน(Y5)
6.การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร(Y6)
7.การมีส่วนร่ วมโดยวิธีวิจยั และ
พัฒนา(Y7)

ความคิดเห็น
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง
ไม่
ไม่
เหมาะ
เป็
น
เป็
น
ไป
ถู
ก
เหมาะ
ถูก
สม
ไปได้
ไม่
ไ
ด้
ต้
อ
ง
สม
ต้อง

การใช้ประโยชน์
เป็ น
ไม่เป็ น
ประโยชน์ ประโยชน์
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ทักษะที่ 1 การสังเกต (X1)
Ytot, = 0.209
Y1, = 0.279
Y2, = 0.228
Y3, = 0.144
Y5, = 0.384
Y6, = 0.150

การบริหารแบบมีสว่ นร่วม(Ytot)

b = 0.559

Ytot X1, X2, X4, X7

องค์ประกอบที่ 1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
(Y1)
Y1 X1, X4, X7

ทักษะที่ 2 การวัด (X2)
Ytot, = 0.108

องค์ประกอบที่ 2 การสื่ อสารภายในองค์กร(Y2)

Y2, = 0.205 Y3, = 0.229

Y2X1, X2, X7

ทักษะที่ 3 การจําแนกประเภท (X3)

องค์ประกอบที่ 3 การสร้างบรรยากาศ(Y3)

Y7, = 0.193

Y3X1, X2, X7

ทักษะที่ 4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
ก ับสเปสและสเปสก ับเวลา (X4)
Ytot , = 0.100
Y1, = 0.106Y4, = 0.208
6

, = 0.195Y7, = 0.200

ทักษะที่ 5 การใช้ตวั เลขหรื อการคํานวณ (X5)

องค์ประกอบที่ 4 การทํางานเป็ นทีม(Y4)
Y4 X4, X6, X7

องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน
(Y5)
Y5X1, X7

ทักษะที่ 6การทํานายหรื อการพยากรณ์ (X6)
Y4, = 0.150

องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร(Y6)
Y6 X1, X4, X6, X7

Y6, = 0.309
ทักษะที่ 7การตั้งสมมติฐาน(X7)

องค์ประกอบที่ 7 การมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั

Ytot, = 0.475 Y1, = 0.516

และพัฒนา(Y7)

Y2, = 0.464 Y3, = 0.517

Y7 X3, X4, X7

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

หมายถึง ตัวแปรเข้าสมการทํานาย

หมายถึง ตัวแปรเข้าสมการทํานาย
 หมายถึง สัมประสิ ทธิ์การถดถอย

แผนภาพที่ 4 สรุ ปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผล
ต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนภูมิแต่ละแผนภูมิดงั แสดงเกี่ยวกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อคําถามต่อไปนี้อย่างไร
1.ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ (Y1)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร (Y2)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................…………………………
3. ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสร้างบรรยากาศภายใน
องค์กร (Y3)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………....................……………………………
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4.ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการทํางานเป็ นทีม(Y4)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมการบริ หารของ
ผูร้ ่ วมงาน (Y5)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หาร (Y6)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................……………………………………………………
7. ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่ วมโดยวิธีการวิจยั
และพัฒนา (Y7)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….......................……………………………………………
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8. ความเห็นต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม (Ytot)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เพือ่ สร้ างข้อคําถามงานวิจยั
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันรู ปแบบงานวิจยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ดร.สุริยะ รู ปหมอก
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
3. ดร.ธีระพร อายุวฒั น์
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองแหน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ดร.ธวัช กรุ ดมณี
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนคีรีรัตนาราม อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
5. ดร.นิลุบล คงเกตุ
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านพุเลียบ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เพือ่ สร้ างข้อคําถามงานวิจยั
1. ดร.วิชาญ เกษเพชร
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
(โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา) ตําบลโคกสี อําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
2. ดร.เกรี ยงศักดิ์ เลาหวัฒน์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
(โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา) อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
3. ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ ตําบลปงน้อย อําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
4. ผศ.ดร.สุรางค์ สุนทรสถิต ราชภัฎจันทรเกษม
5. ผศ.ดร.ชัยสิงห์ ภู่รักเกียรติ ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ดร.กัญญารัตน์ สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
8. ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
ตําแหน่งตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
9. ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันรู ปแบบงานวิจยั
1. ดร. เกรี ยงศักดิ์ เลาหวัฒน์
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
2. ดร.สุริยะ รู ปหมอก
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ ตําบลปงน้อย อําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
4. ดร. อมร ชัยประสงค์สุข
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
5. ดร.สุรพงษ์ ศรี วินิจ
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
6. ดร.ธิดา ขันดาวงศ์
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
7. นายไพรัตน์ คําปา
ตําแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
8. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา
ตําแหน่งครู วิทยฐานะชําชาญการพิเศษ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9. นางสาวจิตรา โภชนกิจ
ตําแหน่งครู วิทยฐานะชําชาญการพิเศษ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอเชิญเป็ นผูต้ รวจเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญยืนยันงานวิจยั

273
ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ – สกุล

นางรัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย

ที่อยู่

9 ถ.เพียรดําริ ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

ที่ทาํ งาน

โรงเรี ยนอนุบาลนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2522

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครู บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ.2528

ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ.2551

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยเขตห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ.2554

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัตกิ ารรับราชการ
พ.ศ.2523
ครู ระดับ 2 โรงเรี ยนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225 อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.2544
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรี ยนอนุบาลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.2552
อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรี ยนอนุบาลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

